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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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[Nummer 1]
De Nederlandsche Universiteit te Gent.
Met klimmende spanning hebben allen, die tot onzen stam behooren en beseffen,
welke groote belangen voor ons betrokken zijn bij goed onderwijs in Vlaanderen,
met de moedertaal als voertuig, de beraadslagingen in de Belgische Kamer van
Afgevaardigden over de vernederlandsching van de Gentsche Universiteit gevolgd.
Met taaie doorzettingskracht, eigen aan ons ras, hebben de Vlamingen sedert den
wereldoorlog onmiskenbare vorderingen gemaakt. Naarmate hiervan meer bleek,
werd het verzet van hun landgenooten, die Gent Fransch willen houden, feller, en
thans, nu de teekenen er op wijzen dat, zij het ook met tartende langzaamheid, Gent
Vlaamsch zal worden, verliezen onze taalvijanden hun zelfbeheersching en worden
geen middelen versmaad om te trachten, dat wat zij een onheil noemen, nog te keeren.
In hun blinden haat tegen het Nederlandsch als gelijkgerechtigd met het Fransch,
ontzien de tegenstanders zich niet te ontkennen, dat de Vlamingen recht hebben op
onderwijs in hun eigen taal.
Het is een treurig beeld, dat België in deze dagen aan ons vertoont.
Bij de behandeling der jongste Grondwetsherziening in Nederland noemde de heer
Troelstra in de Tweede het Nederlandsche volk een ‘verscheurd volk’, hetgeen daarna
met klem werd tegengesproken: grooter eenheid dan het Nederlandsche volk, trots
verschillen in politieke en godsdienstige richtingen, is niet denkbaar. Maar op het
Belgische volk zou Troelstra's oordeel helaas niet zonder reden toepasselijk kunnen
worden verklaard.
Het is mogelijk, dat de gemoederen, in België zooveel sneller en gemakkelijker
op het kookpunt te brengen dan in Nederland, geleidelijk tot rust zullen komen. Maar
dan blijft toch de wijze, waarop een deel van het Belgische volk zich verzet heeft
tegen de inwilliging van de bescheiden rechtmatige eischen zijner Vlaamsche
landgenooten, volstrekt onverdedigbaar. Eischen, die in geen enkel opzicht verder
gaan dan het toekennen derzelfde rechten, die de Fransch sprekende Belgen altijd
hebben bezeten.
Een door uitnemend onderwijs in zijn eigen taal ontwikkeld en daardoor welvarend
Vlaamsch volk, zou een kracht van niet groot genoeg te schatten beteekenis zijn voor
den Staat, waartoe het behoort, alsook voor de andere deelen van den Nederlandschen
stam. Het is een blijk van overgroote kortzichtigheid bij hen, die zich zoo fel tegen
de inwilliging der Vlaamsche eischen verzetten, dat zij toonen die waarheid niet te
begrijpen.
Wij begrijpen, dat de strijd uiterst, uiterst zwaar is geweest voor de Vlamingen en
verheugen ons erover, dat zij althans hebben bereikt, dat den 22sten December 1922
bij meerderheid van stemmen door de Kamer van Afgevaardigden het beginsel is
erkend, dat de Nederlandsch sprekende bevolking recht heeft op hooger onderwijs
in de eigen taal.
Moge de verkregen uitkomst nog verre zijn van de toegezegde gelijkheid in rechte
en in feite, zoo willen wij toch gaarne onze warme hulde brengen aan de Vlamingen,
die den berg van moeilijkheden hebben verzet en niet minder aan die Walen, welke
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de Vlamingen hebben gesteund om hun eenige der rechten te verschaffen, die zij
zelf reeds zoo lang bezitten.
De 22e Dec. 1922 zal als een dag van groote beteekenis in het geschiedboek der
Vlaamsche Beweging worden aangeteekend.

Eere-Comité voor de herdenking van het 25-jarig bestaan van het
A.N.V.
Op uitnoodiging van het Hoofdbestuur hebben onderstaande personen zich bereid
verklaard zitting te nemen in het Wereld-Eerecomité:
Nederland:
Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnenlandsche Zaken;
Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken;
Dr. J.Th. de Visser, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
Mr. Dr. W.F. van Leeuwen, Vice-President van den Raad van State;
J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, Voorzitter van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal;
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Mr. D.A.P.N. Koolen, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Ned. Oost-Indië:
Mr. D. Fock, Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië;
Dr. E. Moresco, Vice-President van den Raad van Ned. Indië;
Mr. Dr. W.M.C. Schumann, Voorzitter van den Volksraad van Ned. Indië.
Suriname:
Mr. A.J.A.A. Baron van Heemstra, Gouverneur van Suriname.
Curaçao:
Mr. N.J.L. Brantjes, Gouverneur van Curaçao.
Vlaanderen:
Prof. F. Daels, Gent;
Minister Mr. Louis Franck, Brussel;
Omar Wattez, Brussel;
Senator Mr. Alb. de Swarte, Brussel;
Prof. J. Vercoullie, Gent;
Senator Prof. A. Vermeylen, Brussel.
Zuid-Afrika:
Generaal J.B.M. Hertzog;
Dr. F.V. Engelenburg, Uitgever van De Volkstem;
Mr F.E.H. Groenman, Nederlandsch Consul te Kaapstad;
Dr. W.J. Leyds, Oud-Gezant der Zuid-Afr. Republiek;
Mevr. E. Loopuyt-Maas, Voorzitster der Afd. Kaapstad van het Alg. Ned.
Verbond;
Minister F.S. Malan;
Prof. Dr. W.J. Viljoen, Super-Intendent van Onderwijs.
Andere landen:
W.D.H. Baron van Asbeck, Nederlandsch Gezant te Mexico;
W.A.F. Baron Gevers, Nederlandsch Gezant te Berlijn;
Mr. J.D. van Ketwich Verschuur, Diplomatiek Agent der Nederlanden, Tanger
(Marokko);
Jhr. Dr. J. Loudon, Nederlandsch Gezant te Parijs;
Jhr. Mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen, Nederlandsch Gezant te Praag;
Dr. Hendrik Muller, Nederlandsch Gezant te Boekarest;
Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Gezant bij het Vaticaan, Rome;
Jhr. Mr. F.G. van Panhuys, Nederlandsch Gezant te Bern;
Mr. Th.B. Pleyte, Nederlandsch Gezant te Rio de Janeiro.
Waarschijnlijk verschijnt nog eene aanvullingslijst in verband met vertraagde
antwoorden.

Onze a.s. Tentoonstelling.
Onder de nummers van het programma der herdenking van het 25-jarig bestaan van
het A.N.V. in Mei a.s. is de ontworpen Tentoonstelling niet de minste.
Wie zich haar voorgangers herinnert op de Wereldtentoonstelling te Brussel (1910),
Gent (1913) en Semarang (1914), hetzij door aanschouwing of beschrijving in
Neerlandia, zal haar belangrijkheid niet onderschatten.
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Wil die van 1923 niet behoeven onder te doen, dan zal de rondzendbrief in het
najaar 1922 aan Groepen, Afdeelingen en Vertegenwoordigers, om bouwstoffen te
verzamelen en die tijdig naar het Hoofdkantoor te Dordrecht te zenden het gewenschte
gevolg moeten hebben, m.a.w. alle leden, die platen, kaarten, foto's of andere
herinneringen aan ons stamleven van vroeger en nu over heel de wereld kunnen
verschaffen, zullen wel doen ten spoedigste aan het verzoek gevolg te geven.
Onze bedoeling kunnen wij niet beter toelichten dan door een voorbeeld en daartoe
kiezen we de wijze, waarop onze vertegenwoordiger te Budapest, de heer J. Vreede,
meent zich van zijn taak in dezen te moeten kwijten.
Hij schrijft d.d. 13 December:
‘Wat ik hier bij elkaar zal kunnen brengen, is het volgende:
Afbeeldingen van Hollandsche schilderijen in het bezit van den Hongaarschen
staat, alsook in het bezit van particulieren.
In het Staatsarchief bevinden zich documenten en handschriften, welke op
Nederland betrekking hebben. Een Hollandsch-Hongaarsche bibliografie kan
samengesteld worden omtrent Hollandsche incunabelen van Deventer, Gouda, enz.
o.a. Hongaarsche bijbeldrukken te Leiden, Utrecht en Franeker.
Het De-Ruytermonument in Debreczen, statistieken omtrent de in Holland
verpleegde Hongaarsche kinderen, verder de Hongaarsch-Hollandsche
handelsbetrekkingen en betrekkingen op kerkelijk gebied. Een afbeelding van de
Koningin-Wilhelminastraat alhier en ten slotte historische gegevens omtrent Nederland
in betrekking tot Hongarije. Een door de Ruyter eigenhandig onderteekende pas,
waarmede hij den door hem bevrijden Hongaarschen predikanten het vrijgeleide gaf
e.d.’
Tot zoover onze vertegenwoordiger.
Elk lid van het A.N.V., die in deze richting kan en wil medewerken, verschaft niet
alleen rijke bouwstoffen voor onze tentoonstelling, maar aan ons archief blijvende
waardevolle gegevens, die later Neerlandia belangrijk en aantrekkelijk kunnen maken.
Vrijwilligers, aan 't werk dus!

Bijdragen voor het Herdenkingsfonds.
(4e Lijst.)
J.S.C.K.

Den Haag

f 100.-

F.W.B.

Kaapstad

£ 2.2.-

J.H.S.

Curaçao

f 10.-

Militair Tehuis

Paramaribo

f 10.-

F.O.D.

Paramaribo

f 10.-

Mr. P.H.C.

Tiel

f 10.-

E.A.V.

Zaandam

f 7.50

Mevr. A.C.V.-B.

Zaandam

f 7.50

Mevr. W.v.H.-G.v.W.

Amsterdam

f 5.-

Mej. T.J.

Soerabaia

f 5.-

H.J.S.

Rijswijk

f 2.50
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Mr. C.B.

Den Haag

f 2.50

A.E.D.v.H.

Amsterdam

f 2.50

C.G.

Rotterdam

f 2.50

Mej. C.S.

Rotterdam

f 2.50

J.H.A.v.D.

Ermelo

f 2.50

F. 't H

Den Haag

f 2.50

C.P. 't H.

Den Haag

f 2.50

Th.v.S.

Amsterdam

f 2.50

Dr. Ir. N.K.

Den Haag

f 2.50

C. de J.

Amsterdam

f 2.50

P. de J.

Amsterdam

f 2.50

K.E.O.

Den Haag

f 2.50

Dr. A.H.K.

Utrecht

f 2.50

Laat degenen, die het betreffende girobewijs nog niet terugzonden, zorgen, dat
hun naam in de volgende lijsten kan worden opgenomen!

Hoofdbestuur.
Verslag der Hoofdbestuursvergadering van 9 December.
Aanwezig: de heeren P.J. de Kanter, Voorzitter, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler,
Ondervoorzitter, Dr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester, Mr. P. Hofstede
Crull, J.S.C. Kasteleyn, Dr. W. van Lingen,
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Majoor K.E. Oudendijk, Mr. K.M. Phaff, Th.G.G. Valette en C. van Son,
Administrateur.
Afwezig met kennisgeving: de heeren Ch.R. Bakhuizen van den Brink, Dr. Th.
Lens, Dr. H.W.E. Moller, Prof. Dr. A A. van Schelven en C. Statius Muller.
Prof. Dr. G.A. Molengraaff woont als genoodigde het eerste gedeelte der
vergadering bij.
De Voorzitter opent de vergadering, heet in het bijzonder prof. Molengraaff welkom
en dankt dezen voor zijn bereidwilligheid om zijn indrukken van Zuid-Afrika, uit
welk land hij pas is teruggekeerd, mede te deelen. Spr. herinnert er aan, dat het A.N.V.
in den bloeitijd der Z. Afr. Republieken er een flinke Groep had. De Boerenoorlog
heeft haar vernietigd en sedert is het niet meer gelukt haar te doen herleven, al heeft
het A.N.V. in Zuid-Afrika nog eenige vertegenwoordigers en Afdeelingen, van welke
in het bijzonder Afd. Kaapstad, onder leiding van Mevr. Loopuyt-Maas en den heer
Schoeler krachtig werkzaam is.
Prof. Molengraaff verklaarde, dat zijn jongste verblijf in Zuid-Afrika een
wetenschappelijk doel had, geologische onderzoekingen, welke hij met Amerikaansche
vakgenooten ondernam, zoodat het stambelangenvraagstuk slechts terloops zijn
aandacht had. In een vraaggesprek gaf spr. daarna zijn indrukken weer alsmede
eenige wenken voor de bevordering der gemeenschappelijke stambelangen.
De Voorzitter bracht hem namens de vergadering hartelijk dank voor zijn
belangwekkende mededeelingen.

Punt I. Notulen der vergadering van 30 September.
Deze worden goedgekeurd met een korte aanvulling.

Punt II. Mededeelingen ter kennisneming, o.m.:
Dankbetuiging der familie Verriest voor de hulde aan de nagedachtenis van Pastoor
Hugo Verriest.
De rolprent ‘Nederland’ is naar Afd. Kaapstad verzonden. Zij zal ook voor andere
Nederlandsche Vereenigingen in Zuid-Afrika dienst doen.
De heer L. Penning uit Utrecht is naar Zuid-Afrika vertrokken, om er o.m.
werkzaam te zijn in het belang van het A.N.V.

Punt III. Begrooting voor 1923.
De Voorzitter deelt mede, dat eerst voor Neerlandia f 10.000.- was uitgetrokken,
maar het D.B. bij nader inzien dezen post niet verantwoord vond tegenover den lagen
post voor werk in het buitenland. Met de verlaging van bedoeld bedrag tot f 5000.wil het doen uitkomen, dat voor het orgaan niet meer het grootste gedeelte der
inkomsten mag worden besteed.

Neerlandia. Jaargang 27

Na gedachtenwisseling over verschillende posten wordt de begrooting aangenomen
in den vorm als hierachter afgedrukt.

Punt IV. Voorstellen van het Dag. Bestuur.
1. Het herziene reglement der Groep Ned. Antillen wordt goedgekeurd.
2. De afdracht voor elk lid van Groep Noord-Amerika wordt bepaald op f 1.60.
3. De heer Dr. D.B. Bosman (Zuid-Afrikaner) zal worden uitgenoodigd als
raadgevend lid voor Zuid-Afrika zitting te nemen in het Hoofdbestuur, zoolang
hij hier te lande vertoeft.
4. Aan de Hollandsche Boekerij en Leeskamer te Kaapstad wordt nog voor 1922
wederom steun verleend, tot een bedrag van £ 25.-.
5. Instelling eener commissie om onderzoek te doen naar de wenschelijkheid en
mogelijkheid der gelijkstelling van diploma's en uitwisseling van leerkrachten
tusschen Nederland en België. Enkele Nederlandsche deskundigen zullen daartoe
worden uitgenoodigd.
6. Samenwerking met de Nederlandsche Studenten-Organisatie. Voorstel tot
wederkeerige uitnoodiging van een lid der N.S.O. als raadgevend lid van 't
Hoofdbestuur A.N.V.
De heer Hofstede Crull deelt mede de oprichtingsvergadering van den Bureauraad
van de N.S.O. in November met genoegen te hebben bijgewoond. Deze zal trachten
in den ruimsten zin de belangstelling der studentenwereld te bevorderen op
maatschappelijk en geestelijk gebied. Ook buitenlandsche studenten zullen worden
gesteund. Voorts staan op het werkprogramma: Wetenschappelijke lezingen, uitstapjes
en een boekencentrale. In het volgend voorjaar wil men h.t.l. een studentencongres
houden. Ook zal in Groot-Nederlandsche richting worden gewerkt. In genoemden
Bureauraad zitten ook vertegenwoordigers van Vreemdelingenverkeer, Nederland
in den Vreemde e.d. Men zal met afdeelingen werken. In die der Groot-Nederlandsche
beweging heeft spr. zitting. Een en ander heeft een zeer sympathieken indruk gemaakt.
Spr.'s indruk is, dat de samenwerking het A.N.V. ten goede kan komen.
De vergadering bekrachtigt de benoeming van den heer Hofstede Crull tot vast
raadgevend lid in den Bureauraad der N.S.O.
7. Aan de Jongelieden-Afd. Rotterdam wordt f 25.- geschonken als 2de prijs voor
den Wedkamp. (Zie Neerlandia Dec. blz. 157).
8. In de plaats van den heer Pinedo wordt tot vertegenwoordiger te Havana
benoemd de heer J.W. Steenblik.

Punt V. Brief van het Dietsch Studentenverbond, met verzoek een
vertegenwoordiger te willen benoemen in den Raad van Advies dezer nieuwe
instelling.
Besloten wordt voor te stellen wederkeerig een raadgevend lid in elkaars Hoofdbestuur
aan te wijzen.
Vanwege het Hoofdbestuur van het A.N.V. wordt aangewezen Mr. Hofstede Crull.
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Punt VI. Het Nederlandsch Congres te Hannover.
De heer Oudendijk heeft over dit uitstekend geslaagd congres een schriftelijk verslag
aan het D.B. uitgebracht.

Punt VII. Vraag van den heer Oudendijk over de medewerkers aan het
Gedenkboek.
De Secretaris leest de lijst der medewerkers voor, waarmede de geheele vergadering
zich kan vereenigen.

Punt VIII. Herziening van Neerlandia. Mededeelingen over de bijeenkomst
der Redactiecommissie op 4 November te 's-Gravenhage.
De heer Phaff deelt namens het Bestuur van Groep Nederland, in het bijzonder van
den voorzitter, mede, dat een vakkundige redactie allereerst noodig is.
De Voorzitter deelt een en ander mee omtrent de samenspreking der redactie met
eenige belangstellenden. Men wil voor elke hoofdgroep (Nederland, Vlaanderen,
Zuid-Afrika) een zelfstandig redacteur. Spr. heeft toen aangevoerd, dat het
Hoofdbestuur baas over zijn [...]ad moet blijven, de Red. Commissie dient te blijven
bes[...]n en geen onbeperkte vrijheid aan medewerkers [...]n worden verleend en hun
den eisch zou moeten wo[...]n gesteld van zakelijk geschiedenis schrijven en geen
partij kiezen in stroomingen op een of ander stamgebied. Het Hoofdbestuur zou recht
van ontslag bij verschil van meening moeten behouden. Men beweerde ook, dat
Neerlandia goedkooper kan worden uitgegeven en er wellicht uitgevers zijn, die het
met een kleine bijdrage willen uitgeven. Een commissie, bestaande uit de heeren De
Gaay Fortman, Van Son en Van Weel, is benoemd om die zaak te onderzoeken.

Punt IX. Vlaanderen. Vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur. Brief van
Tak Brussel.
De Secretaris leest den brief voor, waaruit blijkt, dat de samenwerking nog te
wenschen overlaat en het secretariaat der a.s Groep Vlaanderen nog alles behalve
goed werkt.
Besloten wordt er nogmaals bij Tak Brussel op aan te dringen, dat spoedig een
geordende Groepstoestand intrede.

Punt X. Uitgaaf van een werkje als ‘The little Londener.’
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De heer Van Lingen heeft een gunstig oordeel over het werkje. Een Nederlandsche
navolging zou zeer gewenscht zijn. Een uitgever zou kunnen worden gezocht
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en de uitgave kunnen worden voorzien van een inleidende aanbeveling van het A.N.V.
Het D.B. wordt opgedragen in dezen geest werkzaam te zijn.

Punt XI. Brief van den heer H.G.C. Cohen Stuart met de volgende
voorstellen.
a. Fonds te stichten tot oprichting van Nederlandsche leergangen (wellicht Ned.
scholen) in Vlaanderen.
b. Fonds te stichten om aan beschaafde Vlaamsche jongelingen gelegenheid te
geven om in ons land Nederlandsch vakonderwijs te genieten.
Besloten wordt te antwoorden, dat het Hoofdbestuur met groote instemming van
deze plannen heeft kennis genomen, maar thans geen kans ziet zulke fondsen bijeen
te brengen, de plannen echter gaarne zal ter hand nemen als de omstandigheden er
gunstiger voor worden.

Punt XII. Aanbieding van den heer v.d. Broeck om een register te maken
op alle jaargangen van Neerlandia.
Wordt besloten den heer v.d. Broeck zijn voorwaarden te vragen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Begrooting van het Hoofdbestuur over 1923.
ONTVANGSTEN.
Bijdragen:
A. Groepen: a. Nederland

f 5380.-

b. Vlaanderen

f 400.-

c. Oost-Indië

f 1200.-

d. Suriname

f 250.-

e. Ned. Antillen

f 400.-

f. Noord-Amerika f 650.B. Zelfstandige Afdeelingen

f 8280.f 525.-

Bijdrage Groep Nederland voor kantoorwerkzaamheden

f 2000.-

Achterstallige bijdragen

f 500.-

Rente in rek.crt

f 100.-

Steunfonds

f 4785.72
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Regeeringssteun

f 10000.-

Opbrengst uitgaven

f 100.-

Buitengewone bijdragen voor de Herdenking van het 25-jarig
bestaan

memorie.

Onvoorzien

f 100._____
f 26390.72

UITGAVEN.
Salarissen

f 7350.-

Kantoorhuur, enz.

f 900.-

Drukwerk, kantoorbehoeften, porti, enz. f 1000.Onkosten Hoofdbestuur

f 1000.-

Neerlandia

f 5000.-

Boekencommissie

f 2400.-

Druk en herdruk uitgaven

f 200.-

Lidmaatschappen

f 400.-

Pensioenpremie

f 1003.90

Werkzaamheden overeenkomstig art. 3
der Statuten

f 7000.-

Herdenking 25-jarig bestaan

memorie.

Onvoorzien

f 136.82
_____
f 26390.72

Nederland.
Van het Groepsbestuur.
Het Groepsbestuur vergaderde Zaterdag 2 December te Amsterdam.
Aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.A. van Schelven, voorzitter; Mr. K.M. Phaff,
ondervoorzitter, S. van Lier Ezn., penningmeester, W.J. Lugard, Dr. M.A. van Weel
en C. van Son, secretaris.

Punt I. Notulen der vergadering van 25 September 1922.
Deze worden onveranderd goedgekeurd.
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Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.m.:
1. Dankbetuiging van Mevr. Wed. Dr. Buitenrust Hettema voor de belangstelling,
betoond bij het overlijden van haar echtgenoot.
2. Bericht van Dr. H.E.W. Moller, dat hij zijn benoeming tot lid van het
Hoofdbestuur, als afgevaardigde van Groep Nederland, heeft aangenomen.
3. De benoemden in de commissie tot herziening van het Reglement van Groep
Nederland hebben allen hun benoeming aangenomen.
4. Verzoek van de Jongeliedenafdeeling Den Haag om een subsidie van f 50.-.
Verleend wordt een crediet van f 50.-.
5. Verzoek der Jongeliedenafdeeling Rotterdam om f 50.- steun voor een
opstellenprijsvraag. (Zie Neerlandia Dec. nr. blz. 157). Wordt verleend.
6. De secretaris deelt mede, dat pogingen worden gedaan, om verloren gebieden
te herwinnen en nieuwe te veroveren. Zoo zal getracht worden afdeeling
Wageningen te doen herleven, aan een afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen wordt
gewerkt1).
7. Een verzoek om een raadgevend lid der Studentenorganisaties in het
Groepsbestuur te benoemen wordt verdaagd tot na de aanhangige
Reglementsherziening.

Punt III. Begrooting voor 1923.
Deze wordt aangenomen in den vorm als hierachter afgedrukt.

Punt IV. Benoeming van een student en een lid van een Jongeliedenafdeeling
in de commissie van Reglementswijziging.
De Jongelieden hebben den heer G.A. Rosenthal te Rotterdam aangewezen. De
commissie zelf zal een student aanwijzen.

Punt V. Benoeming eener commissie van overleg voor Afdeelingsavonden.
Benoemd worden de heeren W.J. Lugard (Twello), Dr. W. van Everdingen (Bilthoven)
en W.A. Heynings (Soestdijk).

Punt VI. Zal Groep Nederland deelnemen aan de viering van het 25-jarig
bestaan van het Alg. Nederl. Verbond?
Na eenige besprekingen over de ontstemming, die de ontbinding der aanvankelijke
(Amsterdamsche) Herdenkingscommissie heeft gewekt, worden de heeren Lugard
1) Afd. West Zeeuwsch Vlaanderen is inmiddels opgericht, Secretaris is de heer E.P. van der
Werff, Sint Anna ter Muiden bij Sluis. Red.
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en Van Lier aangewezen om den Groepsdag, die te Dordrecht in aansluiting met den
Herdenkingsdag gehouden zal worden, mede voor te bereiden.

Punt VII. Zal Groep Nederland een adres aan de gemeentebesturen richten
om bij de verordening op stedelijke belastingen op uitvoeringen mildere
bepalingen voor nuttigheidsvereenigingen te maken?
De Voorzitter deelt mede, dat inmiddels in Haarlem voor nuttigheidsvereenigingen
mildere bepalingen in het leven zijn geroepen. Besloten wordt anderen afdeelingen
aan te raden bij het bestuur harer gemeenten daarop eveneens aan te dringen.

Punt VIII. Welke aangelegenheden zal het Bestuur in het komende tijdperk
ter hand moeten nemen?
De Voorzitter legt een verlanglijst over, die in een volgende bijeenkomst zal worden
besproken en uitgewerkt.

Punt IX. Bijdrage aan de Stichting ‘Steunfonds voor studeerenden uit
West-Indië.
Besloten wordt f 50.- te schenken.

Neerlandia. Jaargang 27

5

Begrooting van Groep Nederland voor 1923.
ONTVANGSTEN
(berekend naar den toestand op 1 December 1922.)
Bijdragen Afdeelingen en Algemeene Leden. f 12000.UITGAVEN.
1. Algemeene Onkosten:
a. Kantoorkosten

f 300.-

f 750.b. Drukwerk,
kantoorbehoeften, porti
enz.
f 1000.-

f 2050.-

2. Geldelijke ondersteuningen aan Afdeelingen en
afschrijvingen

f 1500.-

3. Toelagen en Lidmaatschappen

f 200.-

4. Taalcommissie

f 100.-

5. Verplichte afdracht Hoofdbestuur

f 5400.-

6. Tegemoetkoming in algemeene kantooronkosten

f 2000.-

7. Propaganda

f 500.-

8. Buitengewone uitgaven

f 250.-

c. Verschotten
Best.-leden en
Afgevaardigden
Vergaderingen

f
12000.-

Oost-Indië.
Eerste brief van Groep ‘Insulinde’.1)
De onlangs in Neerlandia uitgesproken hoop, dat het Oostindische verbondsscheepje
spoedig weer voor den wind zou mogen varen, is nog wel niet geheel in vervulling
gegaan, doch, dat de wind de slap geworden zeilen reeds bolt, mag zonder grootspraak
wel worden gezegd.
Het nieuw samengestelde bestuur, bestaande uit de heeren Van den Berg, voorzitter;
Brunet de Rochebrune, secretaris; Vreede, penningmeester; Hoessein Djajadiningrat;
Roessingh van Iterson; van Emden; Gaster; De Rook en Calmeyer, later nog aangevuld
met den uit Nederland teruggekeerden ijverigen hoofdcommissaris der z.g. leergangen,
den heer Gerke, heeft in een tweetal vergaderingen getracht grondslagen te leggen
1) Deze brief beoogt de eerste te zijn, van een reeks, gewijd aan Groep Ned. Indië en aan de
belangen van stam en taal in dit eilandenrijk in het algemeen

Neerlandia. Jaargang 27

voor een voortgezetten opbouw dezer overzeesche groep. Allereerst werd besproken
de intrekking der tijdelijk geschonken verhooging van den Regeeringssteun voor de
leergangen en besloten aan den Directeur van Onderwijs en Eerediensten op zijn
desbetreffenden brief te antwoorden, dat het Bestuur zich aan den uitdrukkelijk
uitgesproken wensch van de Regeering slechts noode onderwerpt, dat over het
loopende jaar over de tegemoetkoming reeds geheel is beschikt, zoodat eerst met
1923 daaraan uitvoering kan worden gegeven en dat gehoopt wordt, dat in betere
tijden, de verhooging weder zal worden toegekend. Door de terugkomst van den
Heer Gerke beschikt de Groep weder over een krachtige en deskundige hand, om de
leergangen te leiden, zoodat met reden gehoopt mag worden, deze nuttige instelling
desondanks tot verderen bloei te brengen.
Deze leergangen vormen een sedert jaren op tal van plaatsen werkende instelling,
waarop het Verbond met recht trotsch kan zijn. Zij beoogen de verspreiding van
kennis der Nederlandsche taal onder de inheemsche bevolking te bevorderen en
voorts aan minvermogende Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen
gelegenheid te bieden, om zich te bekwamen voor het z.g. ‘Klein-Ambtenaarsexamen’.
De leergangen bestaan uit vier klassen en worden gegeven door onderwijzers, die in
het bezit zijn van een getuigschrift, dat hun de bevoegdheid schenkt tot het geven
van Europeesch lager onderwijs in Nederlandsch-Indië, het schoolgeld bedraagt van
f 1.25 tot f 2.50 's maands, w.o. begrepen is vergoeding voor leermiddelen en
schrijfbehoeften. Het algemeen toezicht op de leergangen oefent een commissie uit
het Groepsbestuur, welke ter bestrijding harer belangrijke onkosten een ondersteuning
uit de kas van Groep Ned.-Indië ontvangt. Honderden jongelieden zijn door deze
leergangen tot kennis onzer mooie, maar vooral voor een Polynesiër zoo moeilijke
taal gebracht en de leergangen voorzien in een groote, steeds toenemende behoefte.
In een mijner volgende brieven hoop ik uit het verslag aan de regeering, dat de Heer
Gerke thans over deze leergangen samenstelt, enkele voor zich zelf sprekende cijfers
mede te deelen.
Op de eerste der twee genoemde vergaderingen werd verder de mogelijkheid van
samenwerking met verwante vereenigingen, als Oost en West, Z.A. Vereeniging,
Ver. tot opr. van jonge-vrouwenscholen, enz. onder de oogen gezien. Vooral schrijver
dezes heeft het steeds betreurd, dat het niet mogelijk schijnt alle voor Volk en Stam
werkende vereenigingen tot één nationaal blok samen te koppelen. Besloten werd
met de voor taalen stambelangen warm voelende oprichtster van laatstgenoemde
vereeniging, Mevr. Hissink-Snellebrand, een bijeenkomst te beleggen. Haar doel,
Indo-Europeesche paupermeisjes tot degelijke Hollandsche vrouwen op te voeden
en zoodoende voor ons ras te behouden, verdient zeker den steun van het Verbond.
Zooals meestal, bleek ook hier geld het noodigste. Mochten lezers van dit artikel
daarmede willen en kunnen steunen,, dan stelt schrijver dezes (Adres: Mr. Cornelis,
Gen. Staallaan 4b.) zich gaarne voor de ontvangst beschikbaar.
Aan de eenigen tijd geleden, mede met behulp der Boekencommissie van het
A.N.V., opgerichte Nederlandsche Volksboekerij te Madioen, werd een geldelijke
ondersteuning toegekend.
Tenslotte werd op de eerste vergadering besloten door artikeltjes in de bladen en
zoo mogelijk ook op andere wijze propaganda voor het Verbond te maken. De
belangrijke, thans gedeeltelijk reeds in uitvoering zijnde, besluiten der tweede
vergadering, bewaar ik voor een volgenden brief.
Een verblijdend teeken van nieuw leven is ook de herinrichting van de Afdeeling
‘Batavia’. Deze is onder een nieuw bestuur begonnen aan de voorbereidingen voor
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een krachtigen Verbondsveldtocht o.a. omvattende een reeks lezingen, in den geest
der Hollandsche Volksuniversiteiten en een A.N.V.-uitvoering in den Stadsschouwburg.
Moge dit alles blijvend zijn!
Meester Cornelis 19-11-'22.
M.R.H.C. Calmeyer, Bestuurslid van Groep N.I.
***

Een huishoudelijk praatje.
Wat al te huishoudelijk misschien voor een maandblad als Neerlandia!
Maar.... mijn eenvoudige stukjes hebben de bedoeling om de niet-Indische lezers
zooveel mogelijk van Indische dingen op de hoogte te brengen en vooral om te
waarschuwen tegen verkeerde opvattingen, die de menschen zouden kunnen versterken
in hun vooroordeel, dat 't daar ginds toch eigenlijk ‘geen leven’ is.
Zoo meende ik onlangs de door den heer Couperus in de Haagsche Post
verkondigde meening, dat 't Indische klimaat een ‘pest’ moet genoemd worden, wat
te moeten recht zetten. Sedert las ik in datzelfde blad een stukje,
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waarschijnlijk van een jong huisvrouwtje, dat pas in Indië is. Het is geschreven ‘Uit
de Rimboe’ (wildernis); zij schijnt in de binnenlanden terecht gekomen te zijn - wat
wel een groote overgang is voor iemand, die kersversch, misschien uit een groote
Hollandsche stad, zoo op eens in de ‘rimboe’, ver buiten de beschaving, een
huishouden moet gaan beheeren.
Ons ‘groentje’, als we haar oneerbiedig zoo noemen mogen, schrijft aldus over
de Indische keuken.
Waar is het fornuis, dat, 's Zaterdagsavonds een groote beurt gehad
hebbende, nog gezelliger leek dan anders? Waar is het mooi gepoetste
koper? Waar de blankgeschuurde tafel? ‘Tida ada...’ (‘Is d'r niet’, het
stopwoord van den Inlander). Als je de keuken binnenkomt, rol je bijna
over de ‘kokki’ (kokkin), die zit te kipassen (waaieren) in het halfdonker.
Je kookt n.l. op z.g. anglo's, een pan op 3 hooge pooten eigenlijk, waar je
de pan met eten in zet. Er onder wordt houtskool gebrand en dit moet
aangehouden worden door voortdurend kipassen. Zoo'n kipas is een
waaiertje aan een langen steel, voor 3 heele centen overal op de passar
(markt) te koop. Even met een vuilbruinen vinger in het eten roeren. Doe
maar net, of je dat niet ziet; van hygiëne hebben ze nooit gehoord.
Je kunt ook oventjes van cement krijgen: heel primitief, twee poortjes van
voren en van boven twee gaten voor je pannen. Dan kook je met hout.
Hout is, hoewel hier veel bosch is, nog al duur maar voor dingen, die lang
moeten koken, b.v. nassi tim, wel gemakkelijker dan anglo's. Nassi tim is
hier het kinderkostje en wordt gemaakt van rijst, kip, groente en moet 2
uur ‘au bain marie’ koken. Die groente bestaat meestal uit bajem, een soort
spinazie, maar die nogal flink naar gras smaakt.1)
Die schets van de Indische keuken behelst in hoofdzaak waarheid en dat mag wel
als een verdienste genoemd worden, en is niet toepasselijk op veel, dat over Indië
verteld en geschreven wordt. Als men de Hollanders verwijt, dat zij Indië zoo weinig
kennen, pleite als verontschuldiging het feit, dat de menschen, die er geweest zijn,
vaak zulke onderling afwijkende berichten meebrengen, zoodat men er tenslotte
‘geen touw aan vast kan maken.’
Jan Fuselier komt na 12-jarig verblijf in Indië terug in zijn dorpje en zit daar aan
den haard op te snijden over zijn ervaringen. Ik vrees, dat zijn verhalen over tijgers,
slangen enz. den toets der waarheid moeilijk kunnen doorstaan, maar hij wordt grif
geloofd, totdat hij vertelt, dat, bij den rijstoogst, de halmen een voor een met een
mesje worden afgesneden; en, hoewel dat de eenige waarheid is, die hij op dien avond
meedeelt, valt men hem onstuimig in de rede met het verwijt, dat hij nu met zijn
hoorders een loopje neemt.
Ja, wat wordt er al niet over Indische ervaringen verteld en... gelogen!
Ik herinner mij, dat jaren geleden in de Magdeburger Zeitung verschenen ‘Brieven
van een jonge vrouw uit Indië’, waarvan bijna geen letter waar was - alles fantasie;
o.a. de mededeeling, dat zij voor 't hok van een koningstijger had gestaan en dat deze,
door de tralies heen, haar de hand likte. Een beoordeelaar van deze brieven schreef
1) ‘Bajem’ smaakt heel goed. Hoe gras smaakt, weet ik niet; U... wèl, Mevrouw!
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in de Deutsche Rundschau: Ik wil niet onbeleefder zijn dan die tijger en... leg de pen
maar neer, zonder verder op die brieven in te gaan.
Diezelfde beleefdheid brengt men wel vaak in toepassing als jonge vrouwtjes
uitpakken over de Indische ervaringen.
Maar, gelijk ik zeide, het boven aangehaalde behelst in hoofdzaak waarheid.
De mogelijkheid bestaat, dat een jeugdige lezeres juist een huwelijksaanzoek heeft
gekregen van iemand, die naar Indië vertrekt en nu uitroept: ‘voor zoo'n vuil land
bedank ik; 't leven zou daar ondraaglijk zijn.’
Daarom een enkel woordje ter geruststelling.
Vooreerst wordt hier een toestand in de rimboe (wildernis) beschreven. Nu is het
wel eigenlijk geen wildernis (want in 't zelfde stuk wordt gesproken van een grooten
weg, waaraan 't huis ligt, van auto's, die voorbijgaan enz., maar in de hoofdplaatsen
van Indië is men gewoon de binnenlanden dien mooien naam van ‘wildernis’ te geven
(gelijk een rasechte Amsterdammer ieder vogeltje in de vrije natuur ‘'n vinkie’ noemt).
In die binnenlanden, al zijn ze geen ‘wildernis’, waar de Europeesche manieren nog
niet zijn doorgedrongen, vindt men het oorspronkelijk-Indische veel meer dan in de
hoofdplaatsen; en dat oorspronkelijk-Indische is: allesbehalve overeenkomende met
de eigenschappen van een Hollandsche2) huisvrouw. In de tweede plaats verandert
dat van zelf, als die huisvrouw eenigen tijd den schepter zwaait. Wat heb ik niet vaak
de jonge controleursvrouwtjes bewonderd, die huis en hof wisten te herscheppen in
een oase. Alles even kraakzindelijk en keurig in orde in huis en keuken en tuin. Ja,
er is strijd voor noodig om 't zoover te brengen, maar.... ze komen er toch. Men
sprenkele dus over 't geschrevene in de Haagsche Post wat zout en late zich door
zulke, zeker meer grappig bedoelde, berichten niet afschrikken als men wordt
uitgenoodigd derwaarts te gaan.
Wij willen nog even het oor leenen aan ons Indisch huismoedertje als zij het heeft
over het eten.
En nu ik het toch over eten heb, stellen de huis moeders, die dit lezen,
mischien belang in de prijzen er van. Om te beginnen met kip, die je altijd
bij de rijsttafel eet. Groote vette kip f 0.90 of f 1.-, eieren 4 cent, rijst 10
cent de kattie (‘pond’ kennen ze hier niet, 1 kattie = 1¼ pnd). Wortels,
een nietig bosje 10 cent. Kool 20 ct. en net genoeg voor één persoon met
weinig honger. Aardappels 1 kattie 15 cent en meestal niet lekker. Groote
uien, 10 cent het stuk. Komkommers, korte ineen gedrongen komkommers,
3 voor 1 cent, niet duur dus. Boontjes een kattie 15 cent. Andere
Europeesche groente wordt hier niet verbouwd en je moet dan overgaan
tot blikjes. Een blikje (busje) zuurkool van een pond f 1.- en je eet die dus
op Zon- en feestdagen. Boter eet je ook alleen uit het blik. Je gebruikt ze
voor het koken en op het brood, maar de menschen eten dat niet veel.
Brood is, als je hier komt, haast niet door je keel te krijgen. Zuur, want de
Indische bakkers gebruiken geen gist, maar agar-agar, dat uit zeewier
gemaakt wordt en in staven in den handel is.’
2) Een staaltje:
Op mijn dienstreizen logeerde ik vaak in pasanggrahans (logeergebouwtjes, onder 't beheer
van een Inlandschen opziener (mandoer). Op een avond zat ik na het eten aan de tafel en
wilde de mandoer het tafellaken afnemen. Ik zei hem: ‘laat dat maar liggen, het is gezelliger’;
waarop hij: ‘Ja maar, mijnheer, ik moet het ook voor uw bed gebruiken.’ Als de controleurs
niet streng toezicht houden, vindt men in die pasanggrahans de grappigste toestanden, die
aan verwende Hollanders de haren te berge doen rijzen, maar ten slotte vrij vermakelijk zijn.
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Ook hierbij een paar aanteekeningen:
Over de prijzen der levensmiddelen kan moeilijk van hieruit geoordeeld worden;
die waren vroeger in 't algemeen veel lager, als men zich vergenoegen wilde met de
voortbrengselen van 't land. Weinigen konden dat. Maar - als men het kon, dan leefde
men van een schijntje.
Als men ver de binnenlanden ingaat, moet men zich behelpen, kan men vele dingen,
waaraan men gewend is,
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moeilijk bekomen en dan nog zijn deze veelal van minder goede hoedanigheid. Zoo
is 't ook in Nederland, als men uit een groote plaats komt in een klein dorpje in een
armoedige streek. Dat laatste vergete men niet.
Overal waar grootere groepen van Europeanen zich gevestigd hebben, worden
zeer goede aardappelen en velerlei groenten, beide gekweekt in de bergstreken door
Inlandsche kweekers, die 't van de Europeanen hebben afgezien, te koop aangeboden.
Hoog in 't gebergte heeft men grooten overvloed van Europeesche bloemen en
groenten. In 't hotel te Ngadiwono boven Tosari, waar ik eens logeerde, werden de
beste asperges en artisjokken uit de tuinen van Inlandsche kweekers op tafel gebracht;
ze hadden die leeren kweeken bij een Europeeschen tuinier, die Soerabaia van groente
voorzag. En... zoo is 't op menige plaats. 't Komt er dus maar op aan, waar men woont.
Vreemd zal het den lezer aandoen, als hij leest, dat in die heete ‘rimboe’ (‘heet’,
want de geheele beschrijving doet denken aan het laagland) van zuurkool, die
winterkost, als van een lekkernij wordt gesproken. Men wete dan, dat bruine boonen
met spek, zuurkool, boerekool met worst en dergelijke, met smaak genuttigd worden
bij een hitte van, laat ons zeggen, 85o F.
Het oordeel over het brood in Indië is niet van eenzijdigheid vrij te pleiten. Op
zeer vele plaatsen heeft men voortreffelijk brood, maar er zijn plaatsjes in de
binnenlanden, waar men overgeleverd is aan de genade van een Chineeschen bakker
en ook tal van plaatsjes, waar men 't in 't geheel niet krijgen kan. Dan slaan onze
wakkere Nederlandsche huismoedertjes zelf de handen aan 't werk en bakken zelf
brood, een voortbrengsel, dat ik vaak met genoegen genuttigd heb.
De schrijfster maakt een zonderlinge fout, als zij meent dat de ‘agar-agar’, als
gist wordt gebruikt. Ja, dat zou een zonderling brood leveren, want agar-agar is een
bindmiddel als de gelatine. De gist heet in Indië legèn (de g uitgesproken als de
Duitsche) en komt voort uit het gegiste sap van den aren-palm.
Wij willen die vergissing niet te zwaar aanrekenen; zij bewijst ons alleen, dat ons
huismoedertje nog nooit zelf brood gebakken heeft. Wij raden haar aan zich daarop
eens toe te leggen; zij zal er het leven ook van haren echtvriend, dien ze waarschijnlijk
heeft, door veraangenamen.
Nu hoop ik maar, dat de lezer (of lezeres) dit huishoudelijke praatje niet te
onbeduidend vindt. De lezers van de Haagsche Post zullen allicht denken: ‘Wat is
het daarginds toch een rare boel.’ En als sommige lezers van Neerlandia, tevens
lezers van genoemd blad, dienzelfden indruk hebben gekregen, dan moge het
bovenstaande hun de overtuiging schenken, dat het jonge huisvrouwtje wel de
waarheid heeft geschreven, maar toch allicht aanleiding zou geven tot een onjuist
oordeel over 't leven van den Europeaan in Insulinde.
'-Gr
v.L.

Naschrift.
Een agent van een Ned. Levensv mij., lid van ons A.N.V., schreef mij, dat mijne
bespreking van het ‘gezondheidsboekje’ der Nillmij. (zie het Oct.-nr. 1922 blz. 130)
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een aanbeveling voor die Mij. zou zijn, hetgeen in een maandschrift als Neerlandia
volgens zijn meening niet geoorloofd is.
De schrijver vergist zich. Uit geen enkel woord blijkt, dat ik de Nillmij. - al erken
ik gaarne, dat ik die voor zeer degelijk houd - boven andere degelijke Maatschappijen
zou aanbevelen. En.... als een andere Mij. een dergelijk boekje over Indië uitgeeft,
zal ik dat met evenveel genoegen bespreken.
v.L.
De oplaag van onzen Kalender 1923, algemeen gewaardeerd, is
uitverkocht. Dengenen, die hun bestelling te laat deden, raden wij aan
er dit jaar vroeger bij te zijn.

Nederl. Antillen.
Feestavond.
In November heeft Groep Nederlandsche Antillen haar leden een kostuumfeest
aangeboden. De Amigoe deelt daaromtrent het volgende mede:
De zaal van het Kransgebouw was geheel gevuld met een talrijke menigte, onder
welke ook Z. Exc. de Gouverneur en de militaire adjudant.
De heer Eijbers, voorzitter der Groep, sprak een woord van oprechten dank aan
de dames Scholten en Van Embden, die de kinderkostuums en tafereelen ontworpen
en den kleinen hun rol hadden ingestudeerd; 21 verschillende typen beeldden deze
kinderen uit, elk droeg een toepasselijk liedje voor.
De beoordeelingsraad, bestaande uit de dames Möller en Van Roggen en de heeren
J. Gorsira en luitenant De Vries, kende voor meisjes den 1sten prijs toe aan Judith
Carter, den 2den prijs aan Anna Boom en den 3den prijs aan Josefina Beaujon; voor
jonge heeren: den 1sten prijs aan Hugo Muskus, den 2den prijs aan Edwin Capriles
en Richard Henriquez.
Hierna volgde de vertooning van de bekende rolprent Nederland, die sedert nog
meermalen is vertoond.

Vlaanderen.
De strijd om de Gentsche Universiteit.
In het debat, in de Belgische Kamer, over de vernederlandsching van de Fransche
rijksuniversiteit te Gent en de naar aanleiding daarvan ingediende tegenvoorstellen,
is het eindelijk tot een beslissing gekomen. Na vele incidenten van allerlei aard werd
het voorstel-De Clercq c.s. (Vlaamsche Front) tot radicale en onmiddellijke
vernederlandsching van voornoemde, in 1826 onder koning Willem I der Nederlanden
opgerichte Universiteit, zoowel door de gematigde Vlamingen als door de
anti-Vlaamsche franskiljons en Walen verworpen, wat ook het lot was van een
voorstel tot oprichting van een nieuwe Nederlandsche Universiteit te Antwerpen,
door de franskiljonsche Kamerleden uit Brussel, Gent en Antwerpen tegen de
Vlamingen en rechtlievende Walen verdedigd.
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Het voorstel-Van Cauwelaert c.s. tot geleidelijke vernederlandsching van de
Universiteit te Gent moest voor een nieuw voorstel van de parlementaire
taalcommissie plaats maken. Dit voorstel, later nog geamendeerd, d.w.z. verzwakt,
beoogt in beginsel de geleidelijke vernederlandsching der vier bestaande faculteiten,
de splitsing in Fransche en Nederlandsche colleges van de bestaande speciale hooge
scholen voor burgerlijke bouwkunden, kunsten en manufacturen en de stichting, te
Gent, van een nieuwe Vlaamsche mijnbouwschool. De vernederlandsching der vier
faculteiten zal echter niet volledig zijn, daar het voorstel der taalcommissie, in eerste
en tweede lezing door de Kamer aangenomen, ook bepaalt, dat ‘om met goed gevolg
elke wettelijke proef af te leggen en het einddiploma te bekomen, de recipiendus in
het Fransch ondervraagd moet geweest zijn over de vakken onderwezen in een der
leergangen, bij het programma der examens voorzien en bij deze ondervraging de
helft der punten moet behaald hebben. Opdat men het examen over een der verplichte
vakken
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kunne afnemen, wordt in elk studiejaar, een leergang van 60 uren Fransch onderwijs
per jaar behouden.’
Het geheele voorstel werd, in tweede lezing, slechts met 4 stemmen meerderheid
aangenomen (89 voor, 85 tegen en 7 onthoudingen). Na, behalve bij de stemming
over het beginsel der vernederlandsching, steeds te hebben tegengestemd, onthielden
drie der vier afgevaardigden der Vlaamsch-nationalistische Frontpartij zich bij de
stemming in tweede lezing; hadden zij ook ditmaal tegengestemd dan zou het voorstel
maar 1 stem meerderheid hebben verkregen.
Vermoedelijk zal hetzelfde voorstel, (dat, al brengt het niet de ideale oplossing
van het Vlaamsche hoogeschoolvraagstuk, toch een flinke Vlaamsche overwinning
mag worden geheeten en een aanzienlijke versterking beteekent van het Vlaamsche
element in dit deel van ons Nederlandsch stamgebied) reeds in den loop dezer maand
door den alles behalve Vlaamsch- en volksgezinden Senaat worden behandeld of....
mishandeld. Maar de Vlamingen blijken geenszins tot verdere toegevingen bereid
te zijn en zullen het onmogelijke doen om het minimum van rechtsherstel op dit
gebied, door de Kamer toegestaan, niet te laten verloren gaan.

Uit de takken.
Tak Brussel hield Vrijdag 22 December een welgeslaagden feestavond in zijn lokaal
‘Nieuwe Zaal’, Ernest Allardstraat 11, waar, na een korte voordracht door den
secretaris van den tak over ‘Het A.N.V. en het cultuur-leven in Vlaanderen’, het
bekende Hollandsche echtpaar Rotowsky de talrijke aanwezigen op een heerlijke
klavier- en vioolvoordracht vergastte.
Met een leergang over ‘Moderne Engelsche Letterkunde’, door Dr. Froidmont,
werd de eerste reeks lessen, door den tak ingericht, besloten.
Na Nieuwjaar vangt de tweede reeks aan met een leergang over
‘Vagebonden-literatuur (Villon, enz.)’, door den heer Paul Kenis. Inschrijvingen
worden steeds aangenomen door den secretaris: Eng. Demolderlaan 2, Schaarbeek.
Het bestuur van den tak wist van den heer Jan Poot, bestuurder van den
Koninklijken Vlaamschen Schouwburg, Lakenstraat, Brussel, een zeer aanzienlijke
prijsvermindering te verkrijgen ten gunste der leden van tak Brussel van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Op vertoon van de lidkaart 1923 zullen deze leden voortaan
slechts de volgende prijzen hoeven te betalen: Parterre frs. 1.50; 1e balkon (midden)
1.75; parket 2; orkestzetel 2.25; loge 3.00. Bespreekgeld: 0.25 de plaats.
Ook tak Lokeren geeft vele blijken van leven en richtte reeds een eersten feestavond
in. Het bestuur is samengesteld, een flinke bibliotheek met duizenden werken staat
ter beschikking der leden en de stoutste plannen worden gekoesterd voor de toekomst.
Thans reeds bedraagt het ledental meer dan 80.

Pol de Mont gevierd.
Zondag 10 December j.l. was het reusachtige Rubenspaleis te Antwerpen tot barstens
toe gevuld met duizenden vereerders van dichter Pol De Mont, die er gevierd zou
worden ter gelegenheid van zijn vijf-enzestigsten verjaardag. Zoowel het strijdende
als het letterkundige Vlaanderen had zich bij deze hulde aangesloten en ook Nederland
had zich niet onbetuigd gelaten. Dr. Herman Poort was er naast Mr. Jozef Muls en
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Lode Baekelmans en onder de ingekomen telegrammen van sympathie las men
zoowel de namen van prof. Aug. Vermeylen, Mr. Julius Hoste, Dr. Kamiel Huysmans,
Emiel Hullebroeck als van Prof. Kalff, Herman Robbers, Louis De Vries en het
bestuur van den Haagschen tak van het A.N.V.
Nadat gedichten van den gevierde waren voorgedragen, Herman Poort den groet
van de letterkundigen uit het Noorden had gebracht en Mr. Muls den grijzen
Vlaamschen voorman ook namens het jonge, radicaal-Vlaamschgezinde Vlaanderen
had gehuldigd, nam Pol De Mont zelf het woord. Hij zeide niet te weten, hoe of waar
hij het ooit verdiend had, aldus te worden gehuldigd.
‘Ik was,’ aldus spreker, ‘een Vlaming, geboren uit Vlaamsche ouders en
voorouders; dat ben ik omdat ik niet anders zijn kan en ik verdien daarvoor geen
dank.
De eenige dank, dien ik misschien verdiend heb, is die, dat ik alle ontgoochelingen
heb willen slikken, die een dichter in Vlaanderen te slikken krijgt en waarvan de
voornaamste is, dat de Vlaming zijn dichters niet leest.

Pol de Mont.

Deze hulde moet terug vallen op al wie de schoonheid schept en lief heeft en
geniet. Wordt één met de Schoonheid, riep ten slotte De Mont uit, en tot weerziens:
binnen 35 jaar!’
Een koor hief De Mont's ‘Lied van het Recht’ aan, waarna de plechtigheid, die
ruim drie uur had geduurd, met een feestmaal werd besloten.
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Rouwhulde Lodewijk De Raet.
Met het oog op de aanstaande Lod. De Raet-hulde, uitgaande van tak Brussel van
het A.N.V., is overal in het Vlaamsche land een rondzendbrief verspreid, om aan de
plechtigheid, die op 14 Jan. zal plaats hebben, deel te nemen.
In het comiteit hebben zitting de heeren: Omer Wattez en Maurits Liesenborghs;
voor het Algemeen Nederlandsch Verbond; Prof. Duflou, Dr. Terlinck voor de
Vlaamsche Hoogeschoolcommissie; Herman Teirlinck voor de Vereeniging van
Vlaamsche Letterkundigen; Dr. Verduyn voor den Vlaamschen Oudstrijdersbond
(V.O.S.); F.V. Toussaint van Boelare voor het Algemeen Vlaamsch Verbond; Pieter
Finné, H. Tanrez voor het Vlaamsche Front (P.V.N.); Leo De Raedt voor den
Katholieken Vlaamschen Landsbond; Victor Heymans voor het Liberaal Vlaamsch
Verbond; Mr. Julius Hoste, Aimé De Cort voor het Willemsfonds; Dr. C. De Baere,
Edw. Vervaecke voor het Davidsfonds; Bogaerd voor het Verbond van Vlaamsch
Personeel der Openbare Besturen.

Dringend verzoek!!!
Zend ons ten spoedigste Uw bijdrage voor de herdenking van het 25-jarig bestaan
van het A.N.V. als gij dit tot heden verzuimdet.
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Zuid-Afrika.
Afdeeling Kaapstad.
Gedrukte mededeelingen met ons wapen (de drie Dietsche barken) in top en uitvoerige
krantenverslagen brachten ons nieuwe bewijzen voor de groote werkkracht, die de
Afdeeling Kaapstad ontwikkelt.
Wij vernemen er uit:
dat in November aan Prof. Casimir na zijn ‘zegetocht’ een schitterend geslaagde
eeremaaltijd is aangeboden en de gevierde spreker 29 November met de
‘Jagersfontein’ naar het vaderland is teruggekeerd;
dat door vele medewerking, vooral door de bemoeiïngen van Mej. E. Luyt, een
genoeglijk Sint Nikolaasfeest kon worden gevierd;
dat de heer L. Penning onmiddellijk na zijn aankomst in Kaapstad een belangrijke
lezing met lichtbeelden zou geven;
dat de eerwaarde heer A. Dreyer zeldzame lichtbeelden zou vertoonen over
‘Kaapstad in de Hollandse Tijd (1652-1695)’ en de opbrengst dezer bijeenkomst zou
zijn voor het Helpmekaar-Opvoedingsfonds en
dat de rolprent ‘Nederland’ met verlangen tegemoet werd gezien, zoodat deze
thans wel reeds zal zijn vertoond en haar dankbaren tocht door Zuid-Afrika zal hebben
aangevangen.

Hoër Onderwijs in nood in de Oranje Vrijstaat.
Onder dit opschrift geeft D.B.B. in het maandschrift Hollandsch Zuid-Afrika van de
N.Z.A.V. een verontrustende beschouwing over den nood, waar in het
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Ds. J.D. KESTELL, Rector van het Grey-Universiteits Kollege.

Grey-Universiteitskollege te Bloemfontein verkeert, aan welks hoofd van de stichting
in 1873 af tot 1907 de bekende Dr. Brill heeft gestaan. Thans is Ds. Kestell rector.
De Afdeeling Hooger Onderwijs ziet door den nood der tijden haar bestaan bedreigd
en verwacht hulp van Holland, omdat zooals de schrijver uiteenzet deze inrichting
is ‘die enigste vir höer-onderwys in die Vrystaat,

Grey-Universiteits Kollege Bloemfontein.

teenswoordig ongetwijfeld van die vier provincies van die Unie die bakermat van
die suiwerste Hollands-Afrikaanse gees’.
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De beide afbeeldingen, welwillend door de N.Z.A.V. afgestaan, mogen het
spreekwoord waar maken: Aanzien doet gedenken.

Boekbespreking.
Boekbespreking.
Handboek voor de kennis van Nederland en Koloniën, samengesteld met
medewerking van verschillende departementen ('s-Gravenhage 1922).
Het is nog niet zoo heel lang geleden, nog slechts een paar jaar, dat een
buitenlandsche, met het oog op haar huwelijk met een Hollander, eenige ambtelijke
bescheiden noodig had. Hoe die te krijgen waren leek voor de hand liggend: zij begaf
zich ervoor naar het Hollandsche consulaat in haar woonplaats. Echter tevergeefs:
bij het gezantschap - want mijn verhaal betreft een der hoofdsteden van ons werelddeel
- bij het gezantschap moest zij wezen! De manier, waarop zij dan ontvangen werd,
is werkelijk waard aan de vergetelheid te worden ontrukt. Eerste bedrijf: niet bij het
gezantschap, maar bij het Hollandsche consulaat behoort zij zich te melden! Als zij
zich niet bereid verklaart van het kastje naar den muur te loopen, volgt in dezer voege
het tweede: de betrokken ambtenaar kan haar niet meedeelen wat zij voor haar doel
noodig heeft; zonder blikken of blozen bewerend, dat hem geen wetboek ten dienste
staat om het daarin na te zien! Gelukkig, tenslotte komt een en ander toch nog in
orde. Men herinnert zich 'n soortgelijk geval uit vroeger dagen. De gewichtige
bescheiden worden in orde gebracht en meegegeven. Is het blijspel - of moet ik
eigenlijk treurspel zeggen? - nu uit? Neen, er is nog een bedrijf, en dat weer van
denzelfden aard. In het vaderland komt aan den dag, dat een der stukken nog
gelegaliseerd moet worden, eer het gelden kan. Wat bij betere voorlichting in één
moeite door had kunnen gebeuren, moet nu met verlies van vrij wat geld en tijd nog
worden ingehaald.
't Zou oneerlijk zijn naar dit ééne voorval onzen geheelen buitenlandschen dienst
af te meten. Maar er
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de gevolgtrekking uit te maken, dat die dienst hier en daar nog zwakke steeën heeft,
is zeker niet ongeoorloofd. Werken zooals hij behoort te doen, doet hij zeker nog
niet in alle opzichten.
Wat dus zeer beslist noodig is, is dit: dat de ambtenaren, die aan hem verbonden
zijn, beter tot het geven van allerlei inlichtingen bekwaamd worden, degelijker dan
tot nu toe het geval was van allerlei aangelegenheden op de hoogte worden gebracht.
Reeds uit dien hoofde is de verschijning van het boek, dat den hierboven
afgedrukten titel draagt, een gelukkig verschijnsel te noemen. Want dit heeft geen
ander doel, dan juist: ‘bij te dragen tot de systematische voorlichting van het
buitenland, welke het Departement van Buitenlandsche Zaken in onzen tijd
onontbeerlijk acht en welke zij(!) goeddeels wenscht te doen geschieden door middel
van betere outilleering van de diplomatieke en consulaire ambtenaren met
overzichtelijke gegevens

Gedeelte van het IJ-dok te Amsterdam.

dan voorheen bestond’.
Maar ook op zichzelf is dit handboek een aanwinst. Want het is een mooi en nuttig
stuk werk van de Directie van Economische Zaken, die het in opdracht van het
genoemde Departement heeft samengesteld.
Niet dat er geen bezwaren tegen in te brengen zijn! Het licht de ambtenaren, voor
wie het bestemd is, door zijn uitgesproken economisch karakter, uiteraard zeer
eenzijdig in. Wat ons land op intellectueel en geestelijk gebied oplevert wordt er
geheel en al in verzwegen. Wordt daar in het buitenland nooit naar gevraagd; wint
bijv. nooit eens iemand inlichtingen in omtrent de studie aan onze Universiteiten,
omtrent het gebruik van onze archieven of omtrent den stand der kunstnijverheid te
onzent? Maar erger nog: eenmaal dit uitsluitend economische kader gekozen
hebbende, had men dat in allen gevalle dan toch niet zóó mogen bewerken, dat men
ruim vijf honderd bladzijden aan het moederland wijdde tegen juist dertig aan de
koloniën. Die koloniën geheel weg te laten, omdat daar andere hulpmiddelen voor
bestonden (zie blz. 530) òf ze met dezelfde uitvoerigheid te behandelen als Nederland
zelf, ware een te aanvaarden werkwijze geweest. De thans gevolgde is er eene, die
zich onmogelijk verdedigen laat.
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Toch, niet teveel critiek! Want er wordt zeer veel goeds geboden ook. De
diplomatieke en consulaire ambtenaren vinden hier werkelijk heel wat gegevens,
waarmee ze winst kunnen doen.
Doch niet alleen voor hen is dit werk belangwekkend.
Elke Nederlander, die dat meer dan alleen in naam is, ja elke man of vrouw, die
tot den Nederduitschen stam behoort, heeft er wat aan. Want dit panorama van hetgeen
ons vaderland op velerhande gebied tot stand bracht en doet, is een uitstekend middel
om ons ons nationale leven nader te brengen, dan het ons wel pleegt te staan.
Ik kan er natuurlijk niet aan denken deze stelling te bewijzen door een breedvoerig
overzicht te geven van al de een en twintig hoofdstukken, die de samenstellers dezer
uitgave erin hebben bijeengebracht. Het aangeven van een paar punten is in dit opzicht
echter ook volkomen voldoende1).
Allereerst wijs ik daarbij dan op de ons geboden bespreking van de plannen tot
demping der Zuiderzee, door een kaart verduidelijkt. Welke moeilijkheden aan deze
zaak vastzitten en wat men eigenlijk beoogt, hoe ons vaderland er in de toekomst uit
zal zien: ik geloof niet dat ik mijn landgenooten beleedig, als ik zeg te gelooven dat
de meesten hunner daar weinig denkbeeld van hebben. Hoe aardig daarom hier nu
eens over die beide aangelegenheden te worden ingelicht; kort maar niettemin
duidelijk (bldz. 87v.v.).

1) Het weergeven van een enkele plaat uit het boek moge een denkbeeld geven van de wijze,
waarop het geïllustreerd is.
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En dan hoofdstuk XIV, over de zeescheepvaart! Hoe gulzig zullen onze jongens een
overzicht lezen als op de bladzijden 333 en 334, waarin aangegeven wordt welke
methode van naamgeving hunner schepen onze scheepvaartmaatschappijen hebben
gevolgd: hoe al de -dams en de -dijken tot de Holland-Amerika Lijn behooren; 'n
naam op -fontein de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Stoomvaartmaatschappij
verraadt en de namen, die met Tji- beginnen, de zeekasteelen der Java-China-Japanlijn
aanduiden. Om maar niet eens te spreken van Bijlage III tusschen blz. 372 en 373:
een overzicht van kleur en vorm van de schoorsteenteekens en kantoorvlaggen onzer
verschillende reederijen: wat zullen zij, die langs onze groote waterwegen wonen,
daarvan smullen.
Mededeelingen als wij in hoofdstuk VII te lezen krijgen zijn van heel anderen
aard, maar zeker niet minder aantrekkelijk. Van ons mijnwezen vertellen ze. Van de
plaats, waar nu mijnen ontgonnen worden; van de opbrengst dier verschillende
mijnen; van de toekomstmogelijkheden, die dit betrekkelijk nog jonge bedrijf in zich
bergt, enz. enz. Ook hier materiaal, waarin menigeen met genoegen zal grasduinen.
Niet het minst omdat het hem een openbaring zal zijn, dat in dezen reeds zooveel
bereikt werd.
Is iemand wellicht geneigd op grond van deze bladzijden meer dan goed is trotsch
op zijn Nederlandschap te worden: het lezen van blz. 259 zal hem weer in evenwicht
kunnen brengen. Het geschiedkundig overzicht van ons spoorwegbedrijf, dat daar
gegeven wordt, geeft geen indruk van groote energie. Wat een bedachtzaamheid eer
men zijn winst met de nieuwe uitvinding ging doen. Als er sprake komt van een
verbinding tusschen Amsterdam en de Duitsche grens laat eerst het groote publiek
de zaak mislukken, door er geen geld voor te willen leenen. En dan verwerpt de
Kamer een regeeringsvoorstel om van staatswege tot den aanleg over te gaan. Had
de koning tenslotte de rentebetaling van het voor dien aanleg benoodigde geld niet
uit zijn bijzondere fondsen gewaarborgd, en daarmee langer uitstel niet onmogelijk
gemaakt: misschien gingen we nog met de trekschuit naar Cranenburg of Elten!
Neen, wij mogen nog niet denken, dat de goede naam van ons voorgeslacht van dien
aard is, dat wij er veilig bij insluimeren kunnen. Intusschen, ook als het ons dat
voorhoudt, bewijst ons dit boek immers goede diensten?
Mijn bespreking mag niet te lang worden. Daarom nog slechts een tweetal losse
opmerkingen en ik sluit.
De eerste daarvan betreft de taal, waarin dit boek geschreven is. Ik heb den indruk,
dat die over 't algemeen niet slecht is en tot geen gegronde opmerkingen aanleiding
geeft Maar hier en daar is ze toch niet vlekkeloos. Om een enkel voorbeeld daarvan
te noemen: aan den hierboven afgedrukten zin uit de inleiding, waar van betere
outilleering der ambtenaren met overzichtelijke gegevens dan voorheen bestond
wordt gesproken, had ik toch graag den toegang geweigerd gezien.
Omgekeerd zou het mij verblijd hebben als men, bij de bespreking der bewoners
van ons land, ons volk niet zoo sterk had geïsoleerd, als men nu gedaan heeft. Thans
heet het uitsluitend - op bladz. 23 - ‘Het nationale karakter der Nederlanders wijst
dan ook veel in 't oog vallende verschillen aan met dat der omringende volken als
Duitschers, Belgen, zelfs met de Vlamen, met de Franschen en met de Engelschen
over zee’. Was het nu echter niet goed geweest, dat daarnaast ook eens van onze
saamhoorigheid met de overige takken van den Nederduitschen stam melding ware
gemaakt? Mijns inziens zeker. Want diplomatieke en consulaire ambtenaren, die
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daarvoor geen oog hebben: dat er, ten aanzien van de cultuur dan, in deze elf
provinciën slechts een deel van een grooter geheel is te vinden, kunnen naar mijn
meening nooit meer dan halve kracht oefenen bij de verrichting van hun taak.
V. Sch.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Uit een Zondenregister.1)
‘Uit een zondenregister’ deelt de dagorde voor dezen Groepsdag mede. Velen uwer
hebben waarschijnlijk reeds gedacht aan die zonden, welke samenhangen met hun
opvatting omtrent de leefwijze en gewoonten in een geordende samenleving. Ik zou
U dan terugvoeren naar het begin der Chr. jaartelling, toen immers bij de oude
Romeinen de openbare zedenmeester, de Censor morum, werk vond in de opsporing
der daden, waaraan een Romein zich jegens den staat kon vergrepen hebben.
Misschien is het gelukkig, dat wij zulke staatsambtenaren niet meer hebben. Ik kan
dit niet beoordeelen, omdat ik ze nooit aan 't werk heb gezien.
Toch zijn er, in 't bijzonder onder onze landgenooten, thans nog menschen, die zij
het niet rechtstreeks, middellijk tegen onze gewoonten zondigen, soms bewust, vaak
onbewust. Ik bedoel de zonden, welke velen aan ons stamgevoel en - bewustzijn
plegen.
U allen is bekend, hoe op het gebied van de mode en kunst Fransch, op het gebied
van de sport Engelsch, op het gebied van handel en wetenschap Duitsch grooten
invloed oefenen.
Op zichzelf is dit goed, mits.... men van vreemden het goede overneemt.
Bedenkelijk worden overnemingen, die het eigene òf geweld aandoen òf verdringen.
En dat gebeurt, helaas, maar al te veel. Een wandeling door de stad, die U thans
gastvrijheid verleent, kan U dit toonen, als de plaats Uwer eigen inwoning het U
reeds niet deed. Toch hindert dit elken waren Nederlander hier het meest, omdat deze
stad de hofstad is, de stad, waar H.M. de Koningin het Nederlandsch tot hoftaal
verhief. Overal ziet een zelfs oppervlakkig waarnemer Maison, Bar, Room, Coiffeur,
Lingerieën, Tailleur, Tailor, enz., enz.
Dit heet duidelijk voor de vreemdelingen, alsof onze zakenmenschen het meest
aan vreemdelingen verkoopen? En hindert het dan niet, dat tal van Nederlanders deze
woorden èn verkeerd uitspreken èn verkeerd verstaan? Ik begrijp niet, dat ‘men’ zich
zoo laat bedotten. Eén vóórbeeld uit vele.
Eenige jaren geleden - de inrichtingen van dien aard waren nog nieuw en dus
zeldzaam - was hier in de Passage een bioskoop. Of de zaak niet erg bloeide, weet
ik niet, maar wel dat haar naam op zekeren dag plots luidde: vitaskoop. Afgezien
nog van het feit, dat ieder, die Latijn en Grieksch kent, weet, dat de Grieken geen c
en de Romeinen geen k kenden, zoodat we bioskoop, als we het willen gebruiken,
met een k moeten schrijven, weet hij ook, dat beide woorden volkomen dezelfde
beteekenis hebben. Juist op een tijd, dat een rolprentvertooning daar geëindigd was,
kwam ik er langs en hoorde ik een paar vrouwen (op 't oog en naar hour sprake in
1) Toespraak gehouden door Dr. M.A. van Weel op den Groepsdag 14 Oct. te 's-Gravenhage.
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ons land ‘dames’ geheeten) tegen elkaar zeggen, dat ze gedacht hadden heel wat
nieuws te zien, omdat ze in de vitaskoop nu geweest waren, die.... dezelfde rolprent
had afgedraaid als de bioskoop enkele dagen vroeger. De wereld wil bedrogen worden,
derhalve worde zij bedrogen.
Kapsalons, afternoonthea's, five o clockthea's, thé dansants enz., enz., zijn even
talrijk, als er zaken van dien aard bestaan. Dat de eigenaars niet weten, dat ze een
vreemden naam voor hun zaken kozen, is m.i. een praatje. Waar is, dat ze hem vaak
klakkeloos uit een vreemde taal overnemen en - zou dit ook waar zijn? - niet zouden
weten, hoe ze hun zaak in hun eigen taal moeten noemen?
En dit is schande! Als zij geen Nederlandschen naam
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voor hun zaak weten, laten zij zich dan wenden tot de Taalcommissie van het A.N.V.,
die kosteloos van raad wil dienen, niets opdringen, alles overleggen, tot er
overeenstemming bereikt is.
Weldadig wordt het oog getroffen, als het op den hoek van de Venestraat ‘Het
Anker’, in de Hoogstraat ‘In den zilveren Moolenbeeker’ op de winkelruit ziet prijken.
Ik vermeld deze gevallen terloops: ze zijn de meest in het oog springende.
Ik zou kunnen voortgaan met te wijzen op dit gebrek aan eerbied voor het eigene.
Liever dan dit wijs ik op het gepast gevoel voor het eigene, dat spreekt uit een
verordening der stad Rio de Janeiro. Deze verordening eischt van elken winkelier
enz., dat hij zijn winkel benoemt in de landstaal; indien hij dit ook in een vreemde
taal wil doen, moeten de letters van het opschrift kleiner zijn dan van die in de
landstaal en moet de winkelier bovendien 's jaarlijks ongeveer f 700.- belasting
betalen voor elk opschrift in een andere taal dan de eigene. Zeer terecht m.i.: elk
opschrift in een vreemde taal is een soort van weelde; wie zich die weelde wil
veroorloven, hebbe er dan ook maar wat voor over, in dit geval belasting.
Vóór alles ga het eigene. Rijk en gemeenten vinden hierin een bron van belasting,
die misschien begrootingen sluitend maken. De T.C. staat ook hiervoor kosteloos
ter beschikking van de overheden.
Dagbladen en tijdschriften gaan evenmin vrij uit. Vaak zijn de opstellers er van
inderdaad van goeden wille. Blijkt dit niet uit het feit, dat sommige dagbladen, onder
welke vooral de Kamper Courant moet genoemd worden, de wenken van de T.C.
opvolgen of de T.C. raadplegen? Soms ook is het blijkbaar onmacht. Schreef niet
een hoofdopsteller van een der grootste dagbladen, hoe hij persoonlijk steeds er op
let, dat hij goed Nederlandsch schrijft d.w.z. zuiver, maar een dagblad (daar kwam
eigenlijk de bewering op neer) zoo vaak menschen in den opstelraad heeft, die niet
ontwikkeld genoeg zijn. Zulke menschen komen dan nog de openbare meening
bewerken! Terloops vermeld ik hier even, dat de verslaggever van Het Vaderland
mijn laatste rede op 20 Sept. in goed Nederlandsch weergaf. Nog even een staaltje
van zgn. taalgevoel. In een onzer tijdschriften schreef nogal een lid van het A.N.V.,
dat beoordeelen en becritiseeren zoo inspannend is. Dat moet dan doorgaan voor
nuanceering d.i. een gering verschil in beteekenis. Of beoordeelen iets anders is dan
becritiseeren en omgekeerd? Velen willen dgl. verschillen opmerken, om daarmede
zich te dekken.
Al het voorgaande mogen velen op hun zondenlijst plaatsen. Ik wil eindigen, omdat
reeds zoo veel Uw aandacht vergde, met U de vraag mee te geven:
‘En wat doet gijzelf, om het eigene, ook uw eigen taal, het mooiste gedenkteeken
van ons zelfstandig volksbestaan, zelfstandig d.i. zuiver te houden?’

Ingezonden.
Bataafsch besef van eigenwaarde.
Een oud-strijder uit Zuid-Afrika, voor wiens betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ik
insta, schrijft mij: ‘Woensdag j.l. belde ik te Londen 't kantoor der Batavierlijn op;
en vertrouwend, dat ik met een Nederlandsche onderneming Nederlandsch kon
spreken, vroeg ik in onze taal als reiziger te worden geboekt voor de boot, die, naar

Neerlandia. Jaargang 27

ik meen, denzelfden avond zou varen. De bediende, die mij te woord stond, bleek
echter evenmin Nederlandsch te kennen als ik Chineesch. Ik brak het gesprek af,
ging zelf naar 't kantoor in Lower Thamesstreet, en vond er opnieuw een Engelschman
zonder 't minste begrip van mijn taal. Toen ik evenwel aan haar bleef vasthouden,
kwam er ten slotte iemand voor den dag, die mij te woord kon staan. Ieder begrijpt,
dat ik toen niet gestemd was om den lof te zingen van een Nederlandsche
Maatschappij, die ééntaligen in dienst heeft, uit een ons vreemd en niet altijd
aangenaam volk, terwijl in 't vaderland duizenden buiten betrekking zijn en haar
gaarne met hun hooge ontwikkeling en veelzijdige talenkennis zouden dienen, zelfs
tegen matig loon. De man, met wien ik sprak, vertelde mij, dat de gewone
telefoonbediende met verlof was. Het aantal Nederlanders bij deze Nederlandsche
maatschappij schijnt dus zeer gering; en het is m.i. zeer noodig, op deze toestanden
eens een volkomen helder licht te werpen. Moge het medewerken tot opbouw van
een warmer en levendiger stamgemeenschapsgevoel.’
Wie stemt niet gaarne hiermee in?
W. ZUIDEMA.

Mededeelingen en Allerlei.
Let wel!
Ter voorkoming van ongewenschte vertraging wordt den leden verzocht:
a) stukken voor het Hoofdbestuur te richten aan den algemeenen
secretaris-penningmeester en daarbij zoo mogelijk administratieve en andere zaken
afzonderlijk te behandelen.
b) stukken voor Groep Nederland te richten aan den Groepssecretaris en te
voorzien van de duidelijke aanwijzing, dat zij voor het Groepsbestuur bestemd zijn.

Sinterklaasfeest te Essen.
Dank zij het onvermoeid streven van Consul Schmid om de belangen der Nederlanders
in zijn gebied te behartigen, kon aan 425 behoeftige Nederlandsche kinderen te Essen
de vorige maand weder een Sinterklaasfeest worden bereid, in dezen moeilijken tijd
dubbel welkom. Kleedingstukken, speelgoed, versnaperingen en prentenboeken (de
laatste door het A.N.V. beschikbaar gesteld) konden worden uitgedeeld. De
chocolademelk dankte men aan het Comité voor Nederlandsche kinderen in den
Vreemde.

Mgr. Heijlen.
Toen in October l.l. het Eucharistisch Congres te Amsterdam plaats had, was ook de
Bisschop van Namen Mgr. Thomas Ludovicus Heijlen tegenwoordig.
Omtrent dezen hoogen gast schreef De Tijd o.m.:
‘Mgr. Heijlen is 5 Februari 1850 geboren in de Belgische Kempen in het
eenvoudige dorpje Kasterlee bij Turnhout.
Hij kenmerkte zich o.a. als energiek beschermer der Vlaamsche beweging in België
en zijne abdij was in de vacantie een middelpunt van samenkomst voor ontelbare
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Vlaamsche studenten. Zonder naar de oogen te zien van wie dan ook beschermde
Mgr. Heijlen hen en moedigde hen aan.
Het Hollandsch spreekt Mgr. Heijlen zoo zuiver als weinig Vlamingen dat kunnen.’

Hollandsche ondernemingsgeest in Mexico.
Den 5-den November 1922 heeft in het binnenland van Mexico een eenvoudige
plechtigheid plaats gehad, van beteekenis voor de goede betrekkingen tusschen
Holland en Mexico.
H.M. 's Gezant in Mexico, W.D.H. Baron van Asbeck, ontmoette den gouverneur
van de Staat Tlaxcala, Dr. Rafael Apango in de hacienda ‘El Junguito’, om kennis
te maken met een nieuwe nijverheid, die aangevangen is met Hollandsch kapitaal
onder Hollandsche leiding en die veel belangstelling en steun ondervindt van de
Mexicaansche overheid.
De N.V. ‘El Maguye’ S.A. heeft een vraagstuk aangedurfd, waarvoor in de praktijk
nog geen oplossing was gevonden: de volledige bewerking van de milliarden agaven,
die een van de nog niet voldoende gebruikte rijkdommen van de republiek zijn.
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De fabriek ‘El Junguito’ is de eerste, uitgerust om uit de agaven (maguey)
tegelijkertijd hennep, cellulose (papierpulp) en alcohol te winnen. Ze zal verder
worden ingericht tot het verkrijgen van gom, motorspiritus en nog eenige
nevenvoortbrengselen uit dezelfde plant. Het voorloopig welslagen van deze
onderneming belooft een groote toekomst.

George Duhamel over Vlaanderen.
Dr. P.H. Ritter Jr. heeft volgens zijn mededeeling in De Ploeg van 16 December een
onderhoud gehad met den bekenden Franschen letterkundige George Duhamel, die
in Nederland voor de Afdeelingen der Alliance Française lezingen heeft gehouden.
Over Vlaanderen moet hij zich aldus in dat onderhoud hebben uitgelaten:
‘Vlaanderen heeft recht op zijn eigen, Nederlandsche cultuur. Ik heb mijn geheele
leven gewijd aan de Fransche cultuur, maar, wil de Fransche cultuur haar
internationalen invloed en internationale beteekenis behouden, dan worden daartoe
de slechtste middelen gekozen, indien men haar op wil leggen aan een vrij volk. De
beïnvloeding van een cultuur kan en mag alleen geschieden met zedelijke middelen,
en het zedelijk beginsel brengt in de eerste plaats mede de erkenning der eigenwaarde.
Vlaanderen heeft een hooge beschaving, de Vlaamsche letterkunde is een der
geestelijke krachten van onzen tijd, en ze is Nederlandsch als de Uwe.’

Briefje van een behouden lid.
Een Amerikaansch lid schreef aan de Administratie:
Uit waardeering voor Uw ijver haast ik mij U hierbij 1 dollar te doen toekomen,
voor een nieuw lidmaatschapsjaar. Als alle secretarissen van Vereenigingen zoo
‘eager’ waren om één simpel lid te behouden, wel, ik geloof dat alle vereenigingen
zouden groeien als kool.
Ik beken U eerlijk, dat ik alleen lid werd om den aanbrenger genoegen te doen en
nu blijf ik het om Uwentwil, want zooveel ijver en gloed móet met succes bekroond
worden.

Tongbrekertjies.
Zoo noemen de Afrikaners met een teekenachtig woord de zinnen, die men elkaar
in gezelschappen wel eens opgeeft, om ze snel eenige malen te herhalen met het
gevolg, dat ‘het beste paard met vier pooten struikelt’. B.v. de kat krabt de krullen
van de trap.
Ziehier enkele van deze aan Die Boerevrouw ontleende Afrikaansche
tongbrekertjes:
My pa bou 'n kraal, die rooi klip kraal is nog nie klaar.
My liewe neef Louw, my neus juk nou, juk my liewe neef Louw se neus ook nou?
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Die kok die kook die bok se kop in die koper pot.
Jan Louw is lank; lank is die lange Jan Louw.

Leden in de Oost!
Doet U wel eens moeite, om nieuwe leden te werven?
't Adres van den secretaris van Groep Nederl. Indië is H.J.Ch. Brunet de
Rochebrune, Djamboelaan 54, Weltevreden.

Gebruikte postzegels.
Zending ontvangen van Mevr. H.-v. R. te H.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
J.J. Griss, Leeraar H.B.S. vroeger Walenburgerweg 47, Rotterdam.
G. Vink, Brandkastenfabrikant, vroeger Raampoortstraat 15, Rotterdam.
J.C. Koopman, vroeger p/a. Manders Seemann & Co.'s Handel Mij. 5 Rue
Skorel, Parijs.
Mevr. wed. H.H. van Aarts, vroeger Lingenstraat 6, Tuinen, Kaapstad (de Kaap)
Z.-Afrika.
H. Beks Gz., vroeger IJ.M.C.A. Drieankerbaai (de Kaap) Z.-Afrika.
Mevr. Cath. E. Koch, vroeger Palmyra Road ‘Milwood’ Newlands (de Kaap)
Z.-Afrika.
A. Groen, Leeraar H.B.S., vroeger Soerabaia.
Dr. J. Coronel, Geneesheer, vroeger Bandoeng.
Mej. A.J.v. Marle, Leerares P.H.S., vroeger Weltevreden.
Dr. F.G. Cornelis, Arts, vroeger Weltevreden.
C.E.W. le Rütte, Kantoorchef P.T.T., vroeger Weltevreden.
Dr. E.P. Snijders, Arts, vroeger Medan.
E.M. Carpentier Alting, Majoor Gen. Staf, vroeger Bandoeng.
G. Rebel, vroeger Vondelstraat 16, Amsterdam.
T.W.L. Dreckmeyer, vroeger 12 Holland Terrace, Montclair N.J.
Jonkvr. S.J. van Weede, vroeger Laan van Meerdervoort 6, Den Haag.
Jan Gort, vroeger Tuinlaan 56, Schiedam.
B.D. Kruidenier, vroeger Stationschef, Best.
J.J. Verswijfelt, Onder-Luit. O.I.L., vroeger Nijmegen.
E.J.v.d. Veen, vroeger Cedar Hill Farm, Waltham. Mass., V.S.v.A.
J.H.v.d. Veen, vroeger Cedar Hill Farm, Waltham. Mass., V.S.v.A.
Y.C.W. Herweyer, Afd. Chef N.I.S., vroeger Semarang.
Mevr. S.H. Reuter-Ament, vroeger Weltevreden (N.-I.).
J.M. Goslings, Directeur Gasfabriek, vroeger Weltvreden (N.-I.).
Jan de Reyghere, vroeger v. Limburg Stirumstraat, Den Haag.
Mr. M.E. del Castillo Salomons, vroeger Nieuwe Uitleg 22, Den Haag.
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Com. voor Nederl. kinderen in den Vreemde. 72 en 73e opgave van
ontvangen bijdragen.
In de maanden October en November werd ontvangen f 1499.30 en f 3593.41, Mrk.
592.- en Mrk. 15630.- maakt met vorige opgaven f 454475.58 en Mrk. 101523.50.
Dus weer een teruggang onzer kasmiddelen. Dat ons werk nog steeds noodig is
en dat dringend naar onze hulp wordt uitgezien, moge blijken uit het volgende, dat
wij aan een aan ons gerichten brief ontleenen: ‘Het is misschien niet bekend, dat
onze eigen Nederlanders in Duitschland bitteren nood lijden. Geloof mij. dat hier bij
dezen markstand de grootste ellende heerscht. Ik tref hier dikwijls kinderen zonder
hemd of schoenen aan; vleesch of melk hebben wij al in geen half jaar gezien.
Menigmaal kost het mij moeite de tranen te weerhouden.’
Deze ellende kan alleen gelenigd worden door die kinderen naar het Vaderland
terug te brengen en daarvoor vragen wij de hulp van heel het Nederlandsche Volk.
Wat ons Comité reeds heeft verricht, geven de volgende cijfers aan:
Van 3 November 1916 af tot 30 November 1920 werden door ons hier te lande
gehuisvest, verzorgd, gevoed, gekleed en kregen goed Nederlandsch onderwijs 1248
Nederlandsche kinderen uit den Vreemde, gedurende vier honderd negentig duizend
zeven en negentig (490097) verpleegdagen.
Nog zijn wij niet aan het einde van onzen arbeid, zoodat wij, noodgedwongen, bij
het Nederlandsche Volk moeten blijven aandringen op hulp.
Bijdragen worden gaarne ingewacht door den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening No. 22889.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Ir. Spruyt, Directeur R.H.B.S.,

Oostburg.

T.F. van der Werff, Hoofd der School,

Oostburg.

Mej. Eekhof, Leerares R.H.B.S.,

Oostburg.

Ds. Ruytenberg, Ned. Herv. Predikant,

Oostburg.

Le Maire, Leeraar R.H.B.S.,

Schoondijke.

Mevr. Le Maire-Dens,

Schoondijke.

J. Wage, Onderwijzer,

Schoondijke.

Willems, Leeraar R.H.B.S.,

Aardenburg.

Ds. van Nieuwenhuyse, Ned. Herv. Predikant,

Sint Anna ter Muiden.

E.P. van der Werff, Leeraar R.H.B.S.,

Sint Anna ter Muiden.

Jan Hudig L.Jzn., Kralingsche Plaslaan 26,

Rotterdam.

Opg. door den Heer J.M.
Hudig

Rotterdam.

Mej. A. Goverts, Charlotte de Bourbonstraat 116B.,

Den Haag.

H. Reinders, Nieuwe Uitleg 7,

Den Haag.

Mej. G.J.G. van Enst, Thomsonlaan 165,

Den Haag.

Mej. H.A. Alexander, van Speykstraat 193,

Den Haag.

Mevr. Wed H.E. Schouten-de Boer, Z.O. Buitensingel Den Haag.
168a.,
Mevr. Cheriex, Laan v. Meerdervoort 314,

Den Haag.

Mevr. Dr. W.C. Klein, Wassenaarsche weg 15,

Den Haag.

Mr. I.C. Baron Baud, Josef Israelslaan 16,

Den Haag.

H. Markgraaf, Laan Copes v. Cattenburch 39,

Den Haag.

H.P. van Nieuwenburg, J.P. Coenstraat 30,

Den Haag.

P. Bazin, Vlamingstraat 5,

Den Haag.

Mej. I.C. Olt, Cabeliaustraat 5,

Den Haag.

Mevr. W.P. Ferguson Boerrigter,

Den Haag.

Leuvenschestraat 71,

Den Haag.

Floris Vos, Valkenboschkade 408,

Den Haag.

I.G.A. ten Siethoff, Badhuisweg 41,

Den Haag.
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M. Reynst, van Speykstraat 53,

Den Haag.

Mevr. C. Korteweg, Prinse Vinkenpark 17,

Den Haag.

Mevr. Wijnen, Speelmanstraat 50,

Den Haag.

Mevr. Bijlo-Kooyman, Geestbrugweg 27,

Rijswijk.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Den Haag.

Groep Ned. Oost-Indië.
Mej. R.A.H. van Horn, p/a. Stoomvaart Mij.
‘Nederland’,

Semarang.

H.F. Schachtschabel, p/a. Stoomvaart Mij., ‘Nederland’, Semarang.
Beiden opg. door den Heer
J.F.W. van Schaik.
J.R. Vetter, Petodjo 48,

Weltevreden.

M.R.F. Beste, Kramat 15,

Weltevreden.
Beiden opg. door den Heer Batavia.
Th.J. de Grave,

Groep Noord-Amerika.
H.A. Rambonnet, 148 State Str.,

Boston, Mass.

Mevr. H. Rambonnet 148 State Str.,

Boston, Mass.

Beiden opg. door den Heer Boston, Mass.
J.H. Reurs,
H. Drent, 19 Elsmere Ave,

Methuen, Mass.

J. Oldenziel, 91 Howe Str.,

Methuen, Mass.

J. Schuurman, 19 Elsmere Ave,

Methuen, Mass.

J.A. Hoogeveen, 91 Hempstead Str.,

Methuen, Mass.

E. Huizinga, 91 Hempstead Str.,

Methuen, Mass.

B. Zuurveen, Websterfarm, Pelhem Str.,

Methuen, Mass.

Allen opg. door den Heer
A. van Couthen Piccardt
Wieringa.
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Groep Vlaanderen.
C. Baeyens, Broekstraat 22,

Dieghem (Br.).

Eerw. Heer Beernaerts, Graaf v. Vlaanderenstraat 79, Molenbeek-Brussel.
Ad. Buyl, Krijgslaan 102,

Elsene-Br.

Clarijs, Aug.-Lambiottestraat 90,

Schaarbeek-Br.

A. De Cort, Wapenstilstandstraat 3,

Koekelberg-Br.

H. De Cort, H. de Brouckèrelaan 134,

Anderghem-Br.

De Wit, Onderrichtstraat 86,

Brussel.

Alb. De Swarte, Zuiddreef 54,

Brussel.

De Hoon, Carolystraat 11,

Elsene-Brussel.

A. De Jaegher, Claessenstraat 13,

Laken-Br.

Joh. De Maegt, Van Kersbeecklaan 117,

Vorst-Br.

W.G. De Bruyn, Berg van 't Hof 89,

Brussel.

Osw. De Schamphelaere, Parklaan 17,

Gent.

Opgegeven door den heer
M.J. Liesenborghs.
G. De Guchtenaere, Schoolstraat 1,

Ledeberg-Gent.

P. Finné, Navezstraat 57,

Schaarbeek-Brussel.

H. Grosemans, Steenweg v. Brussel 354,

Vorst-Br.

J. Grauls, Waversche Steenweg 432,

Etterbeek-Br.

Maria Geenen, Haachtsche Steenweg,

Campenhout (Brabant).

P. Heffinck, Sterckxstraat 9,

St Gillis-Br.

Herm. Hiel, Vondelstraat 15,

Schaarbeek-Br.

J. Hoste, zoon, Ambiorixsplein 45,

Brussel.

J. Hoste, zoon, Ambiorixsquare 45,

Brussel.

J.G. Hooyer Sr., Albert Giraudl. 116,

Schaarbeek-Br.

J.G. Hooyer Jr., Felix Wafelaertstraat 5,

Vorst-Br.

W. Hoevenaar, Froissartstraat 131,

Brussel.

M. Kesler, Alsembergsche Steenweg 976,

Ukkel-Br.

J. Meeuwissen, Charles De Costerstraat 10-12,

Brussel.

J. Mennekens, Spiegelstraat 60,

Jette-Br.

Melis, Paul De Jaerlaan 8,

St. Gillis-Br.

Mevr. Obreen, Schoonzichtstraat 15,

Elsene-Br.

R. Onghena, Brouwerij St. Guido,

Anderlecht-Br.
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Allen opgegeven door het
bestuur van tak Brussel.

Buitenland.
R.A.C. Blok van Laer,

Point-Fortin (Trinidad).

L. Daane, U.B.O.T.,

Point-Fortin (Trinidad).

Pater C.J. ten Brink, Presbytery Cocorite,

Port of Spain (Trinidad).

Allen opg. door den heer
G.E. Mathijsen Gerst,
J.D. Eggink, p/a. K.T.O. Ltd.,

Point-Fortin.
Guapo (Trinidad).

Opg. door den heer L.
Daane,

Point-Fortin.

B. van Praag, Via Casaregis no. 22-2,

Genua.

F.W. Craandijk, Secretaris Consolato Olandese,

Genua.

Beiden opg. door den heer Genua.
G.H. van Straaten,
Ds. M.L. de Villier, Pastorie, Simonstown,

(de Kaap) Z.-Afr.

Mej. L.H.v.d. Koppel, Hugenoten Universiteitskollege, Wellington (de Kaap)
Z.-Afr.
Mej. N. Daly, ‘Belvoir’ Torbay Road,

Groenpunt (de Kaap)
Z.-Afr.

Mevr. Cuchet, 219 Victoria Road,

Newlands (de Kaap)
Z.-Afr.

Wm. L. Dawson, St. George House, St. Georgestraat, Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
J.J. Biesheuvel, Nectar Tea & Coffee Co. Ltd. P.B.
1333,

Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.

F.L. van Wageningen, 10 Faurestraat

Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.

M.A. Pelt, p/a. Nederlandsche Bank voor Z.-Afr.,

Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.

Mej. Alida Hofmeyr, p/a. S.J. Hofmeyr, ‘Arnhem’
Hofmeyrstraat

Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Mej. Hilda Bolt, Apartado 2077,

Kaapstad.
Mexico D.F. (Oro Mex.)

Opg. door den Heer L.A.
Luhrs,

Mexico.
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Jhr. C. van Breugel Douglas, Gezantschap der
Nederlanden,

Pera, Constantinopel.

Opg. door den Heer Henk Constantinopel.
Goemans,

S.Th. Duwaer. †
Even voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons het droevige bericht, dat
onze voortreffelijke vertegenwoordiger voor Venezuela, de heer S.Th. Duwaer, 22
Dec. te Willemstad (Curaçao) is overleden.
In het volgend nummer hopen we zijn verdiensten voor het A.N.V. te herdenken.
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Bericht.
Leden van het A.N.V.! Komt in Mei in grooten getale naar Dordrecht voor de
herdenking van het 25-jarig bestaan van ons Verbond! Geeft U nu reeds op!
Zie in dit nummer de eerste mededeelingen over de Gedenkdagen.

[Nummer 2]
Waak op, Nederland!
(Suriname en wij.)
De N.R.C. is bezig in een reeks van voortreffelijke artikelen nog eens weer te
beproeven wat belangstelling, wat liefde voor Suriname te wekken. Wij gaan daaruit
geen uittreksel geven: men kan uit die rustige, grondig gestaafde en meteen van warm
medegevoel doorgloeide opstellen geen regel missen, slechts hopen, dat ze gelezen
zullen worden en afwachten, of misschien eindelijk het geweten der natie in onrust
komen zal. Aan het hoofd van elk artikel vindt de lezer telkens hetzelfde kaartje van
dit deel des Koninkrijks afgedrukt: ons werd dit tot een zinnebeeld van des schrijvers
geloof in de eindelijke onweerstaanbaarheid der waarheid: druppelen hollen den
steen, niet door kracht maar door stadig te vallen. Moge zijn geloof niet beschaamd
worden!
Wat ons bij de lezing het meest verbijstert en als Nederlander van schaamte branden
doet, heeft niets uitstaande met de naweeën van het goddeloos regiment in de dagen
der W.I. Compagnie en zelfs nog van het begin der 19e eeuw; noch met de
tegenspoeden, die het arme land telkens treffen, zoodat het wel altijd weer om steun
vragen moet; noch ook met de booze gevolgen der algemeene economische
ontwrichting, waaronder natuurlijk ook Suriname lijdt. Neen, maar het heeft te maken
met dingen, die wel anders konden en die daarom zoo ergerlijk zijn, omdat ze de
wrange vruchten blijken van een ontstellend regeeringsbeleid, van een kleinzielige
beperking van de vrijheid der Paramaribo'sche regeering door de Haagsche, van een
enghartige en drakonische voogdij van het moederland over de gouverneurs, wien
men noch macht noch oordeel laat en wier besluiten en beloften men kortweg negeert.
In Suriname lijden bijna 100% der plantage-arbeiders aan mijnwormziekte, een
kanker aan de volkskracht, aan de welvaart en aan het geluk der lijders. Een
Amerikaansche stichting besloot den strijd met de ziekte aan te binden en sloot eene
overeenkomst met onze regeering. De Amerikanen namen het onderzoek en de
behandeling op zich, van ons vroeg zij slechts het toezicht op hare sanitaire
maatregelen, voor een goed deel bestaande in de oprichting en het doen gebruiken
van latrines. Want het verontreinigen en besmetten van den bodem door de faeces,
waarin de eieren der wormen, maakt de geneeswijze zelve, die anders uitstekend is,
altijd weer vruchteloos. Aan dat toezicht ontbrak echter veel en de Amerikanen
vragen nu waarborgen, dat het werk, waarvoor zij onbaatzuchtig zooveel geld en tijd
offeren, niet te vergeefsch zal zijn. Dus trok de regeering te Paramaribo f 3000 uit
voor dat toezicht op de latrines, belachelijk klein sommetje, vergeleken met de kosten
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der vreemde helpers en de kapitalen, in de ondernemingen gestoken. Nu komt het
ontstellende. In Den Haag schrapt men die drie duizend gulden, vooreerst omdat
men het staken van die Amerikaansche hulp niet zoo erg zou vinden, daar wij nu
zelven dat werk wel kennen, maar dan ook - nieuwe oorzaak van verbijstering omdat de uitroeiing der ziekte toch ondoenlijk is, dewijl de bevolking niet medewerkt.
Dit is maar ten deele waar. Doch dan nog. Moeten dan gezondheidsmaatregelen van
de onwetende bevolking uitgaan? Moet eene koloniale regeering ze niet uitvaardigen
en leeren ze te gehoorzamen? Werkt soms zelfs een Europeesche bevolking altijd
mede? Ziehier dan de gezondheid der bevolking op nieuw bedreigd en aan onzen
goeden naam als koloniseerende mogendheid groote schade toegebracht.
Aan dit ééne voorbeeld voegen de genoemde opstellen vele, niet minder
ontstellende, toe. Ik haal aan: ‘Het gelukt, ondanks allen aandrang op Den Haag, niet
de onverplichte subsidie van f 12.000 geschrapt te krijgen voor eene Fransche
kabelmaatschappij, die haar monopolie misbruikt om de tarieven in Suriname
buitensporig hoog te houden en die buitensporig slecht aan hare verplichtingen
voldoet.’ Een afzonderlijk artikel over de telegrafische verbinding van Suriname
geeft daarvan even overvloedige als schier ongelooflijke staaltjes. Daaren-
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tegen ‘heeft het gouvernement te Paramaribo niet een bedrag van f 16.000 kunnen
verkrijgen voor den bouw van een ziekeninrichting in het district Coronie,’ in plaats
van het vermolmde en vervallen schuurtje met twee cellen, dat thans als hospitaal
heet dienst te doen. Wie met stijgende ergernis deze gansche hospitaalgeschiedenis
leest, stemt aan het eind den schrijver volmondig toe, dat hier een barbarisme wordt
gepleegd.
Hij voegt er bij: stellig onbedoeld. Laat het zijn, schoon het de zonde niet kleiner
maakt. Maar dan: onbedoeld door wien? ‘Men’. ‘De regeering’. ‘Het moederland’ vage termen altemaal. Nederlanders, die de geschiedenis van onze overzeesche
gewesten en dus ook die van Suriname kennen; die daarnaast nationaal genoeg voelen,
om het koffiehuispraatje, ‘dat wij dat land maar aan de Amerikanen verkoopen
moesten’ even beleedigend voor onze eer en ons hart te vinden als het voorstel zijn
zou om Zeeuwsch-Vlaanderen aan België of de Waddeneilanden aan Engeland ‘over
te doen’; maar die vreemdeling zijn in de geheimenissen van ons koloniaal
regeeringsbeleid - zij pijnigen zich ook thans en meer dan ooit met de vraag, wie dan
toch eigenlijk verantwoordelijk is voor deze schrikkelijkheden? Wien de natie, gesteld
dat zij nog eens uit hare apathie zou opstaan, rekenschap zou moeten vragen,
zeggende: ‘wat hebt gij met dat arme land gedaan, dat goed wil, maar u altijd
tegenover zich vindt?’ De minister is volgens de wet verantwoordelijk, zeker, maar
is hij dat werkelijk en letterlijk? Of zijn er anderen door wier oogen hij ziet, wier
raad hij volgt? Wel denkelijk, maar waar zijn zij? Laten zij naar voren treden en
uitleg geven van hun daden en adviezen. En zoo dit alles niet kan - dat men dan den
minister ter verantwoording roepe.
Want dit is een bij uitstek nationaal belang. Allereerst is er het welzijn van de
Nederlandsche onderdanen daarginds mede gemoeid, maar dan ook onze naam, onze
eer én onze rust, die door al wat wij weder hebben gehoord diep is geschokt. Waak
op, Nederland, dat er zulke dingen niet geschieden in uwen naam! De politiek is er
buiten: welke staatkundige richting zal deze dingen willen dekken met haar gezag?
Ook de kerkelijke richtingsstrijd: Hernhutters en katholieke missionarissen, die beiden
(de eersten alleen langer) zooveel voor de bevolking doen, zouden opstaan in het
gericht tegen wie met een Gallio-gebaar zich niets van al het gebeurde aantrokken.
Een nationaal, een stambelang. Waar is de man, die zijn stem verheffen, zijn invloed
in de schaal werpen zal? Het is nog niet te laat. De W. Indische begrooting is nog
niet onder den hamer doorgejaagd.
Leiden, 23 Jan.
L. KNAPPERT.

Programma ter Herdenking van het 25-jarig bestaan van het A.N.V.
Langzamerhand beginnen de plannen voor een waardige herdenking een vasteren
vorm aan te nemen.
In het vorig nummer konden wij reeds de namen vermelden dergenen, die aan de
uitnoodiging van het Hoofdbestuur om in het Wereldeerecomité zitting te nemen,
hebben gevolg gegeven. Daaraan moeten nog worden toegevoegd Z. Exc. Minister
J. Smuts (Zuid-Afrika) en Jhr. Mr. A.D.C. de Graeff, buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister te Washington.
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Op het programma komen o.m. een rolprentvertooning betreffende Nederland en
de Stamgebieden, een tentoonstelling, een feestavond, een boottocht, vergadering
met sprekers uit verschillende oorden, en een Nederlandsche muziekuitvoering van
het Amsterdamsch orkest onder persoonlijke leiding van Willem Mengelberg.
De herdenking zal gehouden worden op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van de
tweede of de vierde week in Mei.
De juiste dagen en nadere bijzonderheden zullen nader worden bekend gemaakt.
Wil de hierboven vluchtig geschetste herdenking slagen, dan is het dringend noodig,
dat alle Nederlanders en vooral vele stamgenooten uit den vreemde de aangegeven
Meidagen in de oudste stad van Holland, die op zich zelf reeds een bezoek overwaard
is, aanwezig zijn.
Laten die stamgenooten en voorts verlofgangers uit onze koloniën, afgevaardigden
van Groepen en Afdeelingen en bevriende vereenigingen, - in één woord allen, die
in die dagen getuigenis willen afleggen van hunne saamhoorigheid en van waardeering
van ons streven, hun voorjaarsreis zóó inrichten, dat ze op de gedenkdagen in
Dordrecht kunnen aanwezig zijn.
Hoe meer Nederlanders en stamverwanten daar samen zijn, zooveel te sterker zal
de eenheid van Groot-Nederland uitkomen, zooveel meer banden zullen worden
aangeknoopt, zooveel te hechter zal de samenwerking zijn bij de verdere krachtige
eenswillende ontwikkeling, welke van deze Gedenkdagen het gevolg behoort te zijn.
De leuze in het a.s. voor jaar zij dus: Op naar de Merwestad!
Allen, die plan hebben de Gedenkdagen bij te wonen, worden dringend
verzocht zich reeds nu op te geven aan het kantoor van het A.N.V.
Groenmarkt 9, Dordrecht.

Bijdragen voor het Herdenkingsfonds.
(5de Lijst.)
Dr. H.J.K.d.J.

Leiden

f 100.-

H.A.L.

Pretoria

f 25.-

J.P.C.H.

Den Haag

f 10.-

A.C.S.

Chubut

f 10.-

J.L.

Rosario

f 7.50

P.W.

Den Haag

f 5.-

G.S.v.K.

Delft

f 5.-

S.G.L.F. Baron v.F.

Den Haag

f 2.50

W.A.H.

Soestdijk

f 2.50

Dr. Th.C.

Amsterdam

f 2.50

v.L.S.

Amsterdam

f 2.50

H.J.W.A.A.B.

Dordrecht

f 2.50

Prof. J.H.B.

Den Haag

f 2.50
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D.B.

Zwolle

f 2.50

G.A.N.S. de H.

Delft

f 2.50

N.v.d.W. Jr.

Utrecht

f 2.50

Mr. C.M.J. de J.

Den Haag

f 2.50

N.H.H.

Bonaire

f 2.50

G.E.M.G.

Point Fortin

f 2.50

Mej. C.M.S.

Zandvoort

f 2.50

S.D.v.T.

Paramaribo

f 2.50

P.V. Jr.

Amsterdam

f 2.50

Dr. A.K.

Leiden

f 2.-

J. de W.

Hilversum

f 2.-

Mevr. M. de W.-T.

Den Haag

f 1.50

Mej. C.E.v.O.

Amsterdam

f 1.50

C.J.L.v.S.

Den Haag

f 1.20

G.J.v.H.

Arnhem

f 1.-

A.P.V.

Breda

f 1.-

Ir. G.A.R.

Rotterdam

f 1.-

R.C.W.D.

Amsterdam

f 1.-

Wie volgt?
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Buitenland.

SEGER THEODORUS DUWAER. †

Ter nagedachtenis.
In de kracht van zijn leven is onze voortreffelijke vertegenwoordiger voor Venezuela,
de heer Seger Theodorus Duwaer ons ontvallen. Op zijn terugreis daarheen overleed
hij bij aankomst te Willemstad op 22 December l.l. in den ouderdom van 52 jaar.
Reeds als oud-leerling der Openbare Handelsschool te Amsterdam had de heer
Duwaer zich naam verworven door zijn groote studiekracht. Na zijn schitterend
eindexamen in 1890, waarbij hij zijn medeleerlingen allen achter zich liet, bekwaamde
hij zich in twee maanden voor het examen van leerling-consul en haalde weder No.
1. Na korten tijd werkzaam te zijn geweest bij de firma Stork te Hengelo en te
Hamburg, ging hij naar Maracaibo als procuratiehouder der firma Breuer Möller en
Co. In 1914 werd hij als vennoot opgenomen, in 1919 trok hij zich als zeer welgesteld
man uit de zaken terug.
Sedert 1906 was de heer Duwaer vertegenwoordiger van het A.N.V. Dank zij zijn
toewijding breidde het getal vertegenwoordigerschappen in Venezuela zich
voortdurend uit en vele Nederlanders, die in de laatste jaren daar handelsbetrekkingen
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aanvaardden, wist hij onmiddellijk te doordringen van den plicht zich bij het A.N.V.
aan te sluiten. Hij begreep ten volle het doel onzer beweging, liet het niet bij
waardeering alleen, maar werkte metterdaad aan de vereeniging van alle Nederlanders
over de wereld in één verbond. En toen hij eens een bezoek bracht aan Dordrecht en
hoorde van de stichting van ons Steunfonds, dat toen zijn voltooiing naderde, wenschte
hij dadelijk tot de stichters te behooren, d.w.z. hij stelde er f 1000.- voor beschikbaar.
Steun verleenen voor nuttige doeleinden deed hij gaarne. Maracaibo, de stad, waar
hij een groot gedeelte van zijn werkzaam leven heeft gewerkt, dankt voornamelijk
hem de kliniek voor kinderen, het ‘Hospital y Clinica de Ninos pobres’ waar kosteloos
genees-, heel- en tandheelkundige hulp aan arme kinderen wordt verstrekt. Op zijn
laatste reis, die hij niet heeft mogen volbrengen, nam hij nog een kist met de nieuwste
instrumenten voor de kliniek mee.
De heer Duwaer was het toonbeeld van een Hollandsch koopman, die zich door
eigen kracht en talent heeft opgewerkt, in het buitenland een goed vaderlander bleef,
de liefde tot zijn geboorteland ook door daden toonde en den naam van ons ras
hooghield.
Zulke mannen kunnen wij nooit genoeg hebben in ons Verbond, dat door zijn
heengaan een haast even groot verlies lijdt als zijn familie.

De Boerenkolonie te Chubut (Z.-Am.)
In Nederland, het weekblad voor de Nederlanders in Argentinië, schreef Afrikano
over deze kolonie het volgende:
Het was de 28ste April 1922 reeds twintig jaren geleden, dat onze kolonie, bij
goevernementeel besluit, tot stand kwam. In vier groepen kwamen onze Boeren over
den Oceaan, om deze kolonie op bijzonder gunstige voorwaarden in bezit te nemen,
nl. 4 Juni 1902, 2 Februari 1903, 30 Juni 1903 en 7 December 1905. Reeds op 21
November 1905 werd een nationale school ten behoeve van onze Boeren geopend.
In dezen tijd was Comodoro Rivadavia feitelijk niets. Er stonden een paar huisjes,
en de kennismaking viel, eerlijk gezegd, niet mee; vooral het feit, dat er geen water
was, veroorzaakte een zekeren tegenzin tegen dit dorp en men noemde het - minder
eerbiedig - de ‘vrek-vandors-plek’. Van de gelegenheid om voor een paar pesos een
flink terrein in eigendom te verkrijgen werd dan ook, helaas geen gebruik gemaakt.
Nu heeft men daar spijt van, maar, zooals men hier zegt: ‘spijt is een goeie ding,
maar 't komt meestal te laat.’
Naar water moest dus gezocht en geboord worden. Men begon hiermee op 1
October 1906, met het gevolg, dat men op 13 December 1907 vloeistof vond, maar
deze vloeistof was.... o l i e .
En thans? Thans heeft Comodoro Rivadavia van alles: waterleiding, gas, electrisch
licht, trein, twee banken, gemeenteraad, dokters, notarissen, enz. enz.
Waar blijft de tijd? Hoeveel lief en leed heeft onze Boerenkolonie niet in al die jaren
beleefd! Sommigen keeren terug naar Afrika, en - - hebben er spijt van. Velen gingen
den weg van alle vleesch en rusten in het graf. En de tijden van droogte, van duurte,
van zorg en schaarschte, ze heugen ons nog goed.
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Maar in plaats van klagen is er ruimschoots stof om te danken. Armoede of gebrek
werd door niemand geleden, en op stoffelijk gebied ontbrak het ons nooit aan ons
dagelijksch brood.
Op kerkelijk en geestelijk terrein ontvingen we rijke zegeningen. Op zijn laatsten
rondgang werden door onzen leeraar een paar cijfers genoemd, die moedgevend zijn
voor de toekomst onzer kolonie. In acht jaren tijds (1915 tot 1922) werden door Ds.
Sonneveldt 225 kinderen gedoopt, 100 jongelingen en jongedochters legden belijdenis
des geloofs af, terwijl in dit tijdperk 50 huwelijken werden gesloten.
Deze cijfers spreken van zegen en vooruitgang, van hoop voor de toekomst. Ze
bewijzen, dat het Hollandsch-Afrikaansche ras zijn bekende vruchtbaarheid nog niet
heeft verloren. Voorwaar, terugblikkende in het verleden, gedenkend aan alles, wat
in die twintig jaren werd ondervonden, kan de Boerenkolonie in Chubut het jaar 1922
niet anders eindigen dan met het krachtig en dankbaar getuigenis: ‘De Heere heeft
het wel gemaakt. Hij gaf ons alles, wat we noodig hadden voor lichaam en ziel; Zijn
Naam zij geloofd!’

De Hollandsche gemeente te Smyrna.
Het is bekend, dat de oude Hollandsche gemeente te Smyrna, dagteekenend uit de
tijden van onze bloeiende vestigingen daar en in den ganschen Levant, door de laatste
overwinningen der Turken zwaar getroffen is.
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Haar kerk, haar pastorie, het nieuwe Wilhelmina-hospitaal, het kerkhof met de vele
graven der oude Hollandsche familiën zijn of geheel en al of voor een goed deel
verbrand en uitgeplunderd.
De Nederl. Gustaaf Adolf Vereeniging is bezig naar

De heer Rendorp, commandant van de ‘Tromp’ en Ds. Le Bouvier in de geplunderde kerk na den
brand van 13 Sept. 1922.

(haar niet groot) vermogen hulp te bieden. Wij ontvingen dezer dagen enkele kiekjes
van de verwoestingen, die ik ‘Neerlandia’ ter plaatsing aanbied. Op het eerste, dat
het

Door Turken verwoeste oude Hollandsche graven.

inwendige der geplunderde kerk weergeeft, ziet men rechts den predikant der
gemeente Le Bouvier en links
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Bouwval van het Ned. Hospitaal.
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Verwoesting naast de kerk.

Kolonel Rendorp, commandant van Hr. Ms. ‘Tromp’, die even voorkomend als
krachtig hulp heeft geboden. De trieste foto's spreken voor zich zelf.
Leiden, Jan. '23.
L. KNAPPERT.

Nederland.
Nederland in den Vreemde.
Deze vereeniging heeft haren leden de vorige maand een overzicht gezonden van
haar werkzaamheden in 1922. Wij ontleenen er het volgende aan:
De rolprent Nederland heeft in 1922 wederom een mooie reclame voor ons land
gemaakt. Zij werd o.m. met grooten bijval vertoond in Chicago, Caracas (Venezuela)
en op Curaçao voor het A.N.V. De rondreis in Zuid-Afrika is nog niet afgeloopen.
Daar zijn de Afdeelingen van het A.N.V. de begiftigden. Spoedig komt Peking aan
de beurt, vermoedelijk ook Weenen.
In November j.l. had de ‘Kolonialgesellschaft Potzdam’ den heer Blokzijl te Berlijn
uitgenoodigd een lezing met lichtbeelden te houden over Nederlandsch-Indië.
Daar over het algemeen een bezoek van 50-80 leden op voordrachtavonden der
Potsdamsche Vereeniging gebruikelijk is, viel het bijzonder op, dat ditmaal de
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belangstelling buitengewoon groot was en dat honderden gekomen waren naar de
Aula van het Viktoria-Gymnasium om den Hollandschen voordrager te hooren.
Anderhalf uur lang boeide hij de aanwezigen.
Het korps vertegenwoordigers breidt zich nog steeds uit. In Peking verklaarde de
heer Van der Veen zich bereid als vertegenwoordiger de belangen der Vereeniging
te behartigen. Eveneens de heer A.C. Mell te Praag en de heer G.S. de Clercq Jr., te
Rio de Janeiro. Voor Nederlandsch-Indië is eene organisatie der Vereeniging in
voorbereiding.
Tengevolge van het werken in Mexico, dank zij ook de medewerking van onzen
vertegenwoordiger aldaar, den heer Joh. ter Ellen, werd in Mexico een Ned.
Vereeniging gesticht, die zich ten doel stelt den invoer van Friesch vee te bevorderen.
Den heer Payne, leeraar aan verschillende Universiteiten in de Vereenigde Staten,
werd een uitgezochte verzameling afbeeldingen over ons land gezonden, ten dienste
van zijne ‘lectures’.
De vertegenwoordiger te Stockholm, de heer Zethraeus, ontving Nederlandsche
novellen en opstellen ter vertaling in het Zweedsch en ter plaatsing in verschillende
Zweedsche Zondagsbladen en tijdschriften, die er hem om gevraagd hadden.
De Magyar-Holland Szemle (Hongaarsch-Nederlandsche revue), ontving op haar
verzoek gegevens over Nederland.
Lantaarnplaatjes over Nederland, met bijbehoorende handleiding zonden wij aan
onzen vertegenwoordiger te Charlottenlund, bij Kopenhagen, den heer J. van Gastel,
alsmede gegevens over het onderwijs hier te lande, waarom de bekende Prof. Larsen
hem gevraagd had en welke gegevens welwillend door den Hoofd-Inspecteur van
het Lager Onderwijs te Utrecht ter beschikking werden gesteld.
In Italië schrijft de heer Francesco Sapori een werk over Nederland met steun van
N.i.d.V.
Evenals het vorige jaar zond het Bestuur den vertegenwoordigers in het buitenland
een fraaien kalender met geschiedkundige aanteekeningen voor 1923.
Bij de laatste mededeeling had wel mogen worden vermeld, dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond deze heeft samengesteld.

Van de Afdeelingen.
Utrecht.
De afdeeling Utrecht leed een gevoelig verlies door het overlijden van haar Bestuurslid
Dr. C.W. Broers, Directeur van 's Rijks Centraal laboratorium voor de
Volksgezondheid. Dr. Broers was een overtuigd Groot-Neder-
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lander, die met opgewektheid een deel van zijn drukbe zetten tijd ter beschikking
van de Groot-Nederlandsche beweging stelde. Bij de ter aarde bestening van dezen
bekwamen man toonden honderden: autoriteiten, vertegenwoordigers van
wetenschappelijke instellingen en genootschappen en persoonlijke vrienden, hunne
belangstelling; de afdeeling Utrecht A.N.V. was vertegenwoordigd door haar
Voorzitter en Secretaris.

's-Gravenhage.
Als secr.-penningm. dezer afdeeling is opgetreden mevr. Claassen, van
Bleiswijckstraat 7.
Over de laatste Dietsche kunstavonden in het volgend nummer.

's-Gravenhage. (Jongel. Afd.)
Ledenvergadering op 19 Dec. 1922. Nadat het verslag der vorige vergadering
ongewijzigd was goedgekeurd, deelde de Voorzitter mede, dat de leden in den
vervolge maandelijks het blaadje ‘De drie Dietse Barken’ zullen ontvangen. Daarna
werd met algemeene stemmen Mej. A. Prins tot eere-lid benoemd. Vervolgens kwam
aan de orde de verhooging der jaarbijdrage. Na een lange gedachtenwisseling werd
met op één na algemeene stemmen besloten de bijdrage te verhoogen tot f 2.50.
Na het huishoudelijk gedeelte hield Dr. M.A. van Weel een zeer belangwekkende
lezing over ‘Afrikaansche Nederlanders’, welke zeer op prijs werd gesteld.

Oost-Indië.
In Java's Hoogland.
De twee afbeeldingen op blz. 20 verplaatsen ons in het onvolprezen hoogland van
Java - in het Tenggergebergte. Het zijn twee verfrisschingsoorden gelegen op een
hoogte van ongeveer 6000 voet en ongeveer een uur wandelens van elkander
verwijderd. Die afstand wordt meestal te paard of in een draagstoel afgelegd, want
dat uurtje ‘wandelen’ kan den ongeoefenden bergbeklimmer menige zweetdruppel
kosten; 't is klimmen en dalen: bergop en ravijn-in; hijgend en puffend legt de
onervarene dien weg af en menschen met een hartkwaal hebben 't daarbij wel eens
zwaar te verantwoorden.
Eerst een enkel woord over
Tosari.
Tosari wordt geroemd als herstellingsoord. Deze streek is een van de weinige in
Indië, waar 't werkelijk droog is; in Indië heeft men doorgaans of vochtige warmte
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óf vochtige koude. Hoewel op Tosari de wolken vaak door 't huis trekken, kan men
er b.v. sigaren of zout, die beide zoo zeer 't vocht aantrekken, gerust op tafel laten
staan; ze blijven droog.
Het hotel werd (of wordt) beheerd door een geneesheer, maar heeft een tamelijk
tweeslachtig karakter, daar de beheerder vaak meer hotelhouder dan geneesheer was.
Men doet dus beter het een ‘verfrisschings- en ontspanningsoord’ te noemen.
Vermogende Europeesche inwoners in de kustplaatsen (vooral Soerabaia) woonachtig,
komen hier een kouden neus halen, laten hunne gezinnen er eenige weken vertoeven
en komen dan zelf hun ‘week-end’ er doorbrengen. Dat is tegenwoordig
gemakkelijker, nu de auto langs aangelegde zigzagwegen zegevierend Indië's
hooglanden is binnengedrongen. Er wordt daar door de dames - echt on-Indisch veel werk gemaakt van de kleeding en ook nog al eens... ‘geflirt’, zooals Rudyard
Kipling dat vertelt over de ontspanningsoorden in Britsch-Indië, waar vaak alleen
het mannelijk gedeelte der Europeesche inwoners blijft zwoegen in de overgroote
hitte (dáár nog veel heviger dan in Insulinde), terwijl het ‘zwakkere geslacht’ in het
heerlijke hoogland pret maakt.
Ngadiwono
heeft een eenvoudiger karakter. Het is een nederzetting van wijlen den heer Elferich,
die er een boerderij begon (men lette op de mooie kudde rundvee!) en een
warmoezerij. De Europeesche bewoners van het laagland in de buurt, vooral de
hotelhouders, ontvingen geregeld van hem mandjes met allerlei Europeesche groenten
en aardappelen (ik meen ook boter). En dat legde hem geen windeieren;
langzamerhand werd dat een heel mooie bezitting. De vele bezoekers van Tocari
maakten er uitstapjes heen en gingen er ontbijten. Zoo werd het geleidelijk een hotel
en raakte de groententeelt op den achtergrond (dit laatste vooral ten gevolge van het
overal in Indië voorkomende verschijnsel, dat de Inlandsche werklieden het kunstje
afkeken en dan zóó goedkoop leverden, dat mededinging onmogelijk was). De zoon
van den heer E. legt zich dan ook meer toe op het hotelbedrijf en op het telen en
opkoopen van aardappelen en andere stapelvoortbrengselen.
Van de heerlijke natuur in Indië heeft schrijver dezer regelen bijzonder veel mogen
genieten, maar de reis, die hij in 1915 maakte over Nongko Djadjar (ook een dergelijk
hotel daar in de buurt) - Ngadiwono - Tosari - Poespo - Pasoeroean - naar Soerabaia,
zal hij nooit vergeten. Zeer vele vaardige pennen (ik denk b.v. aan Henri Borel)
gevoerd door schrijvers, fijn en diep gevoelend voor natuurschoon, hebben deze
trotsche heerlijke streek, in de buurt van Bromo en Ardjoeno, trachten te beschrijven.
Ik zal mij aan een zoodanige beschrijving niet wagen; ik zou daarvoor een geheele
aflevering van Neerlandia noodig hebben en... ik zou er mij niet bekwaam voor
gevoelen. Ik zeg alleen:
Menschen, gaat dat zelf zien!
D.w.z.: Evenals een rechtgeaard Mohammedaan niet rust voor hij Mecca gezien
heeft, moest iedere rechtgeaarde Nederlander, die tijd, gelegenheid en... geld bezit,
Nederlandsch-Indië gaan zien en... bewonderen. De mailbooten moesten zwoegen
onder het gewicht van overtalrijke reizigers, die zich persoonlijk willen overtuigen
hoe schoon en belangrijk dat deel van Nederland is, dat zich daar slingert om den
evenaar. Want:
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Het boven geschrevene heeft alleen betrekking op twee lustoorden in Oost-Java;
Midden- en West-Java kunnen ook bogen op vele dergelijke inrichtingen; ook Sumatra
(zoowel 't Oostelijke als 't Westelijke deel); en dan zijn er nog Borneo en Celebes,
waar plaats is voor nog tal van lustoorden in de hooglanden, en 't natuurschoon nog
ongerept is, waar de Westersche hand nog niet vormend en herscheppend is werkzaam
geweest. Er is daar nog een reusachtig groot onontgonnen terrein.
‘Et porro censeo,’
(En voorts oordeel ik),
dat het landverhuizingsvraagstuk door een blik op onze afbeeldingen weer op den
voorgrond gedrongen wordt. Nu de wereldtoestand zich gewijzigd heeft, nu de tijden
voor Nederland zeer ongunstig geworden zijn, nu het steeds meer blijken zal, dat
honderdduizenden Nederlanders - niet tijdelijk, maar blijvend - in deze lage landen
aan de zee geen bestaan meer zullen kunnen vinden... nu de blikken gericht naar de
hooglanden van Ned. Indië, waar nog plaats is voor millioenen Europeesche
landbouwers!
Een oppervlakkige beschouwing van onze afbeeldingen leert den lezer, dat daar
geen tropische plantengroei is, geen hooge kokospalmen met hun kronen van
reuzenvederen, geen forsche malsche pisangstruiken - een geheel andere plantengroei
dan in de laaglanden - alles, niet hetzelfde als, maar meer overeenkomend met wat
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wij in Europa gewoon zijn te aanschouwen. En, nog eens, let vooral op de prachtige
kudde rundvee!

TOSARI.

Er is daar plaats voor onze landbouwers. Moge Nederland wakker geschud worden
uit zijn onaandoenlijkheid op dit punt!

NGADIWONO.

Mogen de leden van het Alg. Ned. Verbond beginnen te begrijpen, dat het juist
hunne taak is, Nederland wakker te schudden. Ieder doe dat in eigen kring, en naar
zijn vermogen. Moge ons Meifeest, dat met groote geestdrift zal gevierd worden, de
dageraad zijn van een nieuwe, grootsche Groot-Nederlandsche gedachte, waartegen
geen enkel volk ter wereld zich kan kanten, omdat wij ons daarbij blijven bewegen
op eigen terrein.
's-Gr.
v.L.
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Kort verslag van de Bestuursvergadering der Afdeeling Batavia.
1 November 1922.
Het Bestuur is samengesteld uit de heeren:
J.R. Schenck de Jong, Resident van Batavia, Voorzitter;
Raden Mohamad Achmad, Pateh van Batavia;
M. van Doorninck, Burgemeester van Mr. Cornelis;
Dr. G.J. Nieuwenhuis, Lid van den Onderwijsraad;
Prof. E.C. Godée Molsbergen, Landsarchivaris;
J.W. Roessingh v. Iterson, wnd. voorzitter, Ref. Dep. van Financiën;
Hans van de Wall, tooneelschrijver;
A.F. Vas Dias, secretaris-penningmeester.
Afwezig de heer G.J. Aalbers, Directeur Javasche Boekhandel.
De wnd. Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom tot den
Resident en betuigt namens het Bestuur dank voor de welwillendheid van den Resident
om het voorzitterschap te willen aanvaarden.
De Voorzitter neemt daarop de leiding der vergadering op zich.
Van de besproken punten verdienen vermelding:
I. Bespreking van het telegram in de dagbladen, dat de Nederlandsche Regeering
hare goedkeuring onthouden heeft aan de benoeming van den heer Tack als leeraar
te Enschedé.
Het Bestuur spreekt als zijn meening uit, dat, indien dit bericht juist is de opvatting
der Regeering in strijd is met de door haar gehuldigde opvatting van het asylrecht
en besluit, met verzoek om nadere inlichtingen, zulks ter kennisse van het
Hoofdbestuur te brengen.
2. Dr. G.J. Nieuwenhuis zal binnenkort concrete voorstellen aan het Bestuur doen
ten einde te geraken tot de samenstelling van een liederbundel, met Nederlandschen
tekst en guitaarbegeleiding, ten doel hebbend om het Nederlandsche lied in de kleine
Indo-Europeesche wereld naast het Krondjonglied ingang te doen vinden.
3. Van de gehouden Bestuursvergaderingen zal telkenmale een kort verslag ter
plaatsing in Neerlandia worden aangeboden. Getracht zal worden een serie Indische
brieven over Verbondsbelangen samen te stellen.
4. Een serie lezingen te geven door
Prof. Godee Molsbergen over Zuid-Afrika;
Hans van de Wall over ‘Ons Volkslied’;
Dr. Nieuwenhuis over ‘de Nederlandsche taal en de Nederlandsche zaak.’
Indien deze lezingen voldoende belangstelling trekken, stelt Prof. Godee
Molsbergen zich voor deze zaak voort te zetten met een reeks lezingen over één
bepaald onderwerp.
5. De heer Roessingh van Iterson zal de Afdeeling Batavia vertegenwoordigen in
het Comité voor de viering van het a.s. Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
6. Hans van de Wall brengt verslag uit over de voorbereiding en vorderingen van
de a.s. opvoering van ‘Mijn en Dijn’, van Mevr. Jo van Ammers-Küller. De opvoering
zal ongeveer half December a.s. plaats vinden.
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7. Tot leden van de schoolcommissie, voor de vier te Batavia en Meester Cornelis
werkende leergangen worden benoemd de heeren: Raden Moh. Achmad, van
Doorninck, Godee Molsbergen en Vas Dias.

Vlaanderen.
Lodewijk De Raet herdacht.
Op eenvoudige maar roerende wijze herdachten vele Vlamingen en Hollanders
Zondag 14 Januari, op de begraafplaats te Ukkel-Calevoet (gemeente St. Gillis), bij
Brussel, een der verdienstelijkste Vlaamsche werkers en leiders, wijlen ingenieur
Lod. De Raet. Zijn omvangrijke studies over de modaliteit der vernederlandsching
van de Fransche rijksuniversiteit te Gent, waaruit het latere voorstel Van Cauwelaert
c.s. werd geboren, zijn standaardwerken ‘Vlaanderen's Volkskracht’, ‘Vlaanderen's
economische ontwikkeling in het verleden en het heden’ enz., zijn zoovele Vlaamsche
kultuurmonumenten gebleven, welke door den tijd niets van hun waarde hebben
verloren.
Eenige maanden geleden besloot tak Brussel van het Algemeen Nederlandsch
Verbond den grooten Vlaming, tevens een zijner werkzaamste bestuursleden, die,
in November 1914, in het heetst van den wereldbrand, voor velen schier ongemerkt
was heengegaan, een bloemenhulde te brengen, in afwachting dat, dank zij milde
bijdragen van zijn stamgenooten, op zijn sober graf, een gedenksteen mocht worden
onthuld. Het plan van den Brusselschen tak vond weldra veel instemming in alle
Vlaamsche kringen en zoo ontstond dan ook een comité samengesteld uit
afgevaardigden van alle schakeeringen, richtingen en partijen. Zondag 14 Januari,
trots het alles behalve gunstige weder, verzamelden zich een 800-tal vereerders van
Lod. De Raet te Ukkel en werd een stoet gevormd, waarin al de groote Vlaamsche
organisaties en een veertigtal afzonderlijk toegetreden vereenigingen, waaronder een
15-tal met hun omfloerste vaandels, vertegenwoordigd waren. De Vlaamsche
Harmonie van Brussel speelde treurmarschen. De vlaggen en de muziekvereeniging
mochten op de begraafplaats niet komen, waar ook, door den burgemeester, het
uitspreken van redevoeringen ten strengste was verboden en een sterke politiemacht
was opgesteld om alle overtredingen van deze besluiten te voorkomen. Op het graf
werd een krans met de Vlaamsche en Hollandsche kleuren en het opschrift ‘Tak
Brussel van het Alg. Ned. Verbond aan den grooten Vlaming Lod. De Raet’ door
het bestuur van den tak neergelegd; vele Vlaamsche vereenigingen brachten eveneens
een schat van bloemen aan. De politie liet niet toe, dat de deelnemers aan de
rouwhulde ook maar één oogenblik voor het nederige graf ingetogen bleven staan,
zoodat deze hulde zich tot het voorbij trekken met onbedekten hoofde, in den
neerplassenden regen, moest bepalen. Daarna werden de aanwezigen door de politie
van de begraafplaats gedreven.

Uit de Takken.
Tak Brussel en Omstreken.
Donderdag 18 Januari hield Tak Brussel zijn jaarlijksche algemeene vergadering in
een der zalen van zijn lokaal Ernest Allardstraat. Nadat de heer Wattez, voorzitter,
de bijeenkomst geopend had verklaard, bracht de secretaris M.J. Liesenborghs, verslag
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uit over het jaar 1922. Uit dit verslag mocht blijken dat tak Brussel, na een eerste
jaar van weder bij elkaar brengen der door de oorlogsgebeurtenissen verspreide
krachten, nu een tweede jaar van steviger leiding en doortastende werking zoowel
naar binnen als naar buiten achter den rug heeft.
Het aantal ingeschreven leden steeg van zoowat 250 einde 1921 tot 364 op 31
December 1922, een cijfer dat, sedert de oprichting van den tak, in 1895, nimmer
was bereikt. Het bestuur was buitengewoon werkzaam en vergaderde tot twee- en
zelfs driemaal 's maands. Voor feestavonden werd flink gezorgd: Lieven
Duvoselavond met den heer Dils, uit Utrecht, als zanger; Albert Vogelavond;
vertooning van de rolprent ‘Nederland’, bereidwillig afstaan door ‘Nederland in den
Vreemde’ en waarbij senator Mr. Alberic De Swarte een inleidend woord sprak,
viool en pianovoordracht door het Hollandsche echtpaar Rotowsky, lezing Felix
Timmermans over het wezen en ontstaan van zijn werk, enz. Tijdens de
vacantiemaanden bracht tak Brussel een bezoek aan pastoor Hugo Verriest, te
Ingoyghem en werd ook nog een reisje ondernomen naar Mechelen,
Heist-op-den-Berg en Lier.
Op 13 Juli werd een algemeene ledenvergadering gehouden, waar de zeer
verdienstelijke uitgetreden bestuursleden, de heeren J.B. Lotens en L. Delpire, tot
eere-
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leden werden benoemd, en een afvaardiging van het hoofdbestuur (de heeren Mr.
De Kanter, Mr. de Gaay Fortman en C. van Son) voor de eerste maal, sedert 1914,
weer in voeling kwamen met een tak van groep Vlaanderen. Avondleergangen werden
eveneens ingericht, dank zij de belanglooze medewerking van Dr. W. van Eeghem
(Onze 17e eeuwsche letterkunde - Een cultuur-historisch overzicht) en Dr. Froidmont
(Moderne Engelsche Letterkunde). Verder trad tak Brussel werkdadig op naar
aanleiding van de zaak der Nederlandsche School, steunde het Woordenboekfonds
van het Verbond van Vlaamsch Personeel der Openbare Besturen, alsook het werk
‘Kindergeluk’, te Brussel, enz.; ook werd, dank zij de van den tak uitgaande
aanstichting, de eerste Lodewijk De Raet-hulde tot een goed einde gebracht.
Mede dank zij de opwekking van het bestuur van den tak, hervatte tak Lokeren
zijn werkzaamheden. Antwerpen blijkt nu spoedig te zullen volgen. De secretaris
mocht dan ook zijn verslag besluiten met de vaststelling, dat tak Brussel van het
A.N.V., een jaar geleden door velen nog onleefbaar geacht, thans een flinke plaats
heeft weten in te nemen in het Hollandsche en Vlaamsche vereenigingsleven van
Brussel en omstreken en voor allen het lichaam is geworden dat, in de Belgische
hoofdstad, buiten allen partijgeest om, de Nederlandsche taal en cultuurbelangen het
best weet te behartigen en te verdedigen.
Het verslag werd, evenals dat van den penningmeester, Dr. W. van Eeghem, door
de vergadering ongewijzigd en onder luide toejuiching aangenomen. De balans sluit
ditmaal met een tekort van fr. 376,66; de reserves zijn, vooral door de hooge
invoerrechten voor de rolprent Nederland betaald, zoo goed als geheel verdwenen,
zoodat in de naaste toekomst voor het bijeenbrengen van een nieuw reservefonds
dient gezorgd.
Drie bestuursleden werden vervolgens aangesteld, namelijk de heeren J. Kesler
en M.J. Liesenborghs, uittredende leden en M. Stijns, in vervanging van den heer J.
van der Leest, verslaggever. Tevens werden vier leden voor het in Februari samen
te stellen groepsbestuur aangewezen, namelijk de heeren Omer Wattez, J. Kesler,
Mr. W. Thelen en M.J. Liesenborghs; Dr. W. van Eeghem is plaatsvervanger.
De vergadering besloot tot verhooging der minste bijdrage, welke van fr. 5 op fr.
10 zal worden gebracht.
Na een korte wisseling van gedachten over verscheidene voorstellen en punten
van ondergeschikt belang ging de vergadering in de beste stemming uiteen.

Tak Lokeren.
Tak Lokeren geeft op zijn beurt blijken van durf en levenskracht. Het ledental bedraagt
thans omstreeks 75. Kostelooze en openbare voordrachten werden, voor steeds te
klein bevonden zalen, gehouden, door Mr. Van Dieren, over Vlaanderen en Holland;
Ward Hermans over Lotzko's ‘Menschen in den Oorlog’, Dr. M. Peremans, over
Robinson en X-stralen. Nog verscheidene andere lezingen en feesten worden
aangekondigd.

Zuid-Afrika.
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Zuidafrikaansche Brieven. IV.
Dat er ten opzichte van Nederlandsch-Zuidafrikaansche verhoudingen meer leven
in de brouwerij begint te komen - wie zal het ontkennen? De ontwaking, die thans
ontegenzeglijk plaats vindt, is slechts het begin van eene beweging, die zich geleidelijk
en zeker steeds zal uitbreiden en vruchten zal afwerpen, waarvoor latere geslachten
de stille werkers van heden dankbaar zullen zijn. Dat aan het Algemeen Nederlandsch
Verbond in Nederland, dat met volharding getracht heeft de veronachtzaming van
Zuid-Afrika, waaraan men zich in Holland zeer zeker had schuldig gemaakt, uit den
weg te ruimen en goed te maken, een niet gering deel van de groote vorderingen, die
er gemaakt zijn, is toe te schrijven, behoeft thans wel geen betoog. Merkwaardig
inderdaad zijn de vele verschijnselen, waaraan men de toenemende belangstelling
kan bemerken en ik hoop, dat de vele verslagen, die in verband met onze verrichtingen
in verschillende bladen werden openbaar gemaakt, er toe hebben bijgedragen om
een begrip van het toenemende leven en van de steeds beter wordende onderlinge
verstandhoudingen te geven.
Zeer verblijdend is het o.m. te bemerken hoe er bijkans met elke boot van de Holl.
Z.-A. Stoomvaartmaatschappij belangstellende, welgestelde lieden hier aankomen,
die of vrienden en verwanten komen bezoeken, òf gevolg geven aan een verklaarbare
neiging om het land, waarvan zij zooveel lezen en hooren, met eigen oogen te
aanschouwen. Ook komen er nog steeds met de Union Castle Line en ik wil deze
gelegenheid aangrijpen om te wijzen op de volstrekte noodzakelijkheid van
samenwerking in kleine zoowel als groote dingen. De kracht van Groot Brittanje ligt
in de algeheele toewijding en getrouwheid van haar volk. Dit onbegrensd geloof in
eigen voortreffelijkheid moge ons overdreven voorkomen, doch de Nederlandsche
manier om beurten Fransche, Duitsche, en naar ik verneem thans Engelsche zeden
te huldigen, verdient afkeuring. De ware Engelschman gevoelt diepe minachting
voor den buitenlander, die hem naäapt. Indien men de gestreng vaderlandslievende
gewoonten van den Brit wil nadoen, dient men die toe te passen op eigen land en op
eigen taal. Zoolang er nog Nederlanders zijn, die zonder noodzaak op Engelsche of
Duitsche schepen reizen, terwijl de Nederlandsche verbinding een zwaren strijd te
strijden heeft en den reiziger uitnemende gerieven aanbiedt, zoolang Nederlanders
hier komen met credietbrieven of wissels op Engelsche instellingen, terwijl de
Nederlandsche Bank voor Z.-A. overal hare kantoren heeft en een buitengewoon
goed bestuurde instelling is, of ook Nederlanders er de voorkeur aan geven betalingen
te doen geschieden door middel van wissels op Engelsche banken, zoolang zullen
onze Britsche vrienden ons stilletjes uitlachen en zeggen: ‘What a pack of helpless
fools!’
Geenszins predik ik stompzinnige afscheiding of een onvriendelijk optreden; dat
zij verre. Het moet thans algemeen erkend worden, dat ons aanhoudend pogen om
mee te werken tot den opbouw uit verschillende elementen van één volk van
Zuid-Afrika, door allen op vriendschappelijke wijze bijeen te brengen, met
uitmuntende uitslag wordt bekroond en werkelijk medelijden moet men gevoelen
met de lieden, die uit Nederland hier aankomen, gewoonlijk merkwaardig slecht
Engelsch spreken en bij Nederlandsche instellingen terecht komen om hulp voor de
afwikkeling van hun zaakjes met Engelsche kantoren. En toch blijven zulke lieden
zich verbeelden, dat zij in hun hoedanigheid van wereldreizigers onmogelijk den
eenvoudigen rechtstreeks-Nederlandschen weg hadden kunnen volgen. Laat ons ook
in het betrekkelijk kleine voorzichtig acht geven op de handhaving en bevordering
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van onze belangen. Laat toch vooral ook Nederlandsche kooplieden handelen in den
geest van de naties, die zij bewonderen en hun goederen verschepen met
Nederlandsche booten. ‘There is no sentiment in business’ spreken zij den Britschen
koopman na, vergetende, dat dergelijke uitspraken alleenlijk worden uitgevonden
voor ‘foreign consumption’... en de Union Castle Liners komen naar Rotterdam om
lading te halen voor Zuid-Afrika. ‘There is not a shade of patriotism in these
foreigners.... They are entirely guided by the deceiving lure of a few pennies additional
profit...!’ Ziedaar een Engelsche meening over onze geliefkoosde gedragslijn.
Handel, scheepvaart en bankwezen zijn drie afzonderlijke nationale krachten, die
met elkander vermengd moeten worden, doch die in geheel hun streven volstrekte
eensgezindheid en éénheid van doel dienen in acht te nemen. Een verstandige
Regeering behoort deze krachten te leiden en te steunen, zoodat het vaderland er de
beste voordeelen uit zal trekken ten bate van geheel het volk. Dan komt er leven in
landbouw en nijverheid en in het verkeer met andere landen, dan worden er steeds
nieuwe
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afzetmarkten gevonden en nemen in- en uitvoer, geheel als een natuurlijk proces,
met rassche schreden toe. Doch daartoe is de bereidwillige medewerking van iedereen
noodzakelijk. Er is wel degelijk ‘sentiment in business’ en de begeerte om iets op te
bouwen, dat goed en groot zal zijn, ten bate van velen, is ten slotte in hoofdzaak
gegrond op ‘sentiment’.
Laat ons in dit nieuwe jaar de Hollandsch-Z. A. belangen steunen en bevorderen
door in elk opzicht te doen wat de hand vindt om te doen. Laat ons afschaffen hetgeen
verkeerd en nutteloos is, steunen en schragen alles wat de goede zaak kan bevorderen
en ons door volijverige toepassing op onze eigen zaken van hetgeen wij bij anderen
bewonderen en eeren, de hoogachting en wellicht ook de streelende nabootsing dier
anderen waardig maken.
JOHANNES.
***

Hollandsche Leeskamer en Boekerij A.N.V. te Kaapstad.
Aan het laatste jaarverslag is het volgende ontleend:
Er is nieuwe belangstelling gewekt, dank zij de dames, die geld verzamelden. Wij
konden de verlangde boekenkast aanschaffen en nadat van verschillende zijden de
jaarlijksche bijdragen in dank waren ontvangen, was de zorg voor den dag van morgen
veel verminderd.
Toch was het nog niet alles zonneschijn. Sommige lezers blijven slordig in het
terugzenden van boeken en vergeten hoeveel onnoodig en onpleizierig werk zij
daardoor aan bibliothekaris en sekretaris verschaffen.
Deze slordigheid was oorzaak dat in 1920 het leesgezelschap aan de Boekerij
verbonden, werd opgeheven, maar dit had voor de bibliotheek 2 slechte gevolgen.
Wij missen nu plm. £ 10 die het leesgezelschap de vorige jaren betaalde en nu het
geregeld koopen van nieuwe boeken ophield, verloor de boekhandel de lust om iets
nieuws uit te zenden.
Van de zijde van de Prov. Administratie, van wie wij nu geregeld een groote
subsidie ontvangen, wordt aangedrongen op het aanschaffen van standaardwerken
en juist bij het koopen van duurdere boeken ben ik huiverig om onbekende leesstof
te laten uitkomen.
Ondertusschen hoop ik, dat onder nieuwe leiding het leesgezelschap zal herrijzen
en zij, die voor een lidmaatschap van £ 1 's jaars iedere 14 dagen 2 boeken en eenige
tijdschriften ter lezing willen krijgen, kunnen hun namen opgeven aan Dr. Stolk p.a.
de Holl. Leeskamer.
Het beheer van de leeskamer is mij al langen tijd te veel geweest - er blijft veel
ongedaan - en voor de 3de maal deed ik een poging om tot het oprichten van een
komitee te komen; voorloopig heb ik den steun van Mej. de Zwaan en Mvr. Weich.
Het bibliothekarisschap werd waargenomen door de beide heeren Vivier, voor
wie het werk zeker ook belangwekkender zal zijn, als de nieuwe komiteeleden aan
het werk gaan.
Wij kregen behalve de al genoemde giften voor een nieuwe kast, steunbijdragen:
van het hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond £ 25 en de afdeeling Kaapstad £
10, van de Provinciale Adm. £ 100.6.8, het hoofdbestuur van de Ned. Z.-Afr.
Vereeniging £ 25, de Oranjeclub £ 5 en het Afrikaner Koffiehuis £ 18, een geschenk
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aan boeken van den heer v. Wermeskerken en 77 boeken uit de nalatenschap van
wijlen Mej. Sibbema, een jonge Holl. onderwijzeres.
Het aantal tijdschriften is met 3 vermeerderd. Uit Vlaanderen wordt ons de Ploeg
welwillend toegezonden en sedert 1922 zijn wij geabonneerd op De Aarde en haar
volken en de Vrouw en haar huis. Er liggen dus nu 10 dagbladen en 30 tijdschriften.
Verder zijn wij lid van de Linschoten Vereeniging en de Riebeek Society en
ingeteekend op de Burgerleeskring en de Nederl. Bibliotheek.
E.M.C. LOOPUYT-MAAS,
Sekr.-Penn.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Verslag over 1922.
Bij de vaststelling van de eindrekening over 1922 vindt de T.C. den uitslag van haar
bedrijf nogal bemoedigend, zoodat ze den nieuwen jaarkring hoopvol aanvangt.
In de samenstelling der T.C. kwam dit jaar geen verandering; ten huize van den
Voorzitter, Dr. M.A. van Weel, kwam ze op de vastgestelde tijden samen, behalve
in de maand October, toen de naderende Groepsdag te 's-Gravenhage den vrijen tijd
der leden nogal eens in beslag nam.
Haar Voorzitter viel de onderscheiding ten deel, dat hij aanzoeken kreeg, om
zoowel, in het Nationale als in het Plaatselijke Gedenkboek van 's-Gravenhage, die
bij de herdenking van H.M. 25-jarige regeering zullen verschijnen, een artikel te
schrijven.
Talrijk waren de mededeelingen, welke de T.C. in zake geweldpleging aan onze
taal ontving; talrijk ook vragen om inlichtingen en hulp. Hier meent de T.C. nog eens
te moeten herhalen, dat zij niet, zooals vele leden schijnen te denken, almachtig is.
Alle leden kan zij alleen in Neerlandia bereiken. De leden zelf kunnen in hun
woonplaatsen èn door hun voorbeeld èn door bezoeken èn door gesprekken meer
gedaan krijgen dan de T.C. op papier. Vriendelijk noodigt de T.C. er de leden van
het A.N.V. toe uit in dien geest zelf werkzaam te zijn en dan desnoods den uitslag
hunner bemoeiingen aan de T.C. mede te deelen.
Hoe langer hoe meer wijden tijdschriften, dagbladen enz. aandacht aan het werk
der T.C. Toch betreurt de T.C. het dat er ook nog vele onder deze zijn, die zich zoo
weinig beteren. Door hun veelal overmatig gebruik van vreemde woorden wordt hun
stijl vaak een mengelmoes van Nederlandschen, Franschen en Hoogduitschen stijl.
De T.C. wil dit desnoods verontschuldigen in haastig opgestelde berichten, maar kan
dit niet in b.v. hoofdartikelen, waarvoor de schrijver tijd genoeg heeft, om te
overwegen niet alleen, wat hij schrijft, maar ook en vooral hoe hij dit doet. Ook de
aankondigingen zouden vaak, zoowel in dagblad als in tijdschrift door
vernederlandsching in waarde voor ons volksbewustzijn stijgen.
Regeeringslichamen, zoowel van Rijk als van Gemeenten, worden langzamerhand
toegankelijk voor ons streven. Toch hebben b.v. Tante-Betjestijl en Tante-Doortjestijl
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lang nog niet afgedaan, evenmin als vele, onnoodig gebezigde vreemde woorden,
die den stijl van vele staatsstukken helpen verontnederlandschen.
De Woordenlijst werd herhaaldelijk, ook vaak naar het buitenland, verkocht. De
T.C. beraamt plannen, om tot een kostelooze verspreiding er van te geraken.
Zeer aangenaam trof de T.C. de waardeering van haar werk in de aanvrage van
een Nederlandsch geneesheer, om zijn bekroond antwoord op een prijsvraag met het
oog op zuiver Nederlandsch te willen nagaan. Een woord van lof, ook voor de prettige
samenwerking, meent de T.C. hier voor dezen ruim denkenden zoon van Aeskulapius
te moeten inlasschen.
Spoedig hoopt de T.C., nu de Ministeriën den nieuwen vorm hebben gekregen,
de gelegenheid te vinden, om gedaan te krijgen, wat zij zich in zake opschriften op
winkels enz. reeds in 1922 had voorgesteld.
DE TAALCOMMISSIE.
Nadat de T.C. het bovenstaand verslag had opgemaakt, werd haar aandacht gevestigd
op een bijdrage van Mr. J.A.N. Patijn in het Nieuwjaarsnummer van Eigen Haard,
waarin de burgemeester der Hofstad wijst op de bedenkelijke klove, die gaapt tusschen
de Nederlandsche taalkunst en de Overheid! Hulde aan Mr. Patijn en vinde zijn
ernstig en gemoedelijk woord ingang bij alle weldenkende Nederlanders!
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Van den splinter en den balk.
Onlangs kreeg ik een aardig boek in handen. Terwijl ik het doorbladerde, werden
mijne gedachten verplaatst naar buiten op het land, want de schrijver had met vaardige
hand vele mooie boerenhuizen in beeld gebracht en vertelde met geestdrift over de
klare eenvoudige vormen, waarmede die huizen tot ons spreken, terwijl toch aan de
eischen der praktijk op zulk een juiste, eenvoudige wijze is voldaan. Hij vertelt verder:
‘Zij pronken niet met onnoodige aanhangsels; eenvoudig en eerlijk is de bedoeling
naar buiten vertolkt. Niets is er aan gezocht of gekunsteld. Volkomen zuiver zijn de
vormen gedacht. Bedroevend is het, als men nagaat, hoe zeer ons landelijk schoon
meer en meer door onkunde en onverstand wordt te gronde gericht. Steedsche
invloeden ondermijnen thans op betreurenswaardige wijze den gezonden kunstzin
van den buitenman. De boer met zijn kinderlijke opvattingen meent in de pronkerige
stadshuizen en villa's, waarop zijn aandacht herhaaldelijk wordt gevestigd,
voortbrengselen te zien van hoogere schoonheid, die hij bij den bouw zijner woning
tot voorbeeld dient te nemen. Zijn eigen eenvoudige bouwwijze, reeds door zooveel
andere gevaren bedreigd, lijkt hem tegenover die steedsche kunst te simpel en te
nietig. Hij staart zich blind op die onbegrepen vormen en begint de belangstelling in
zijn eigen bouwkunst meer en meer te verliezen. Indien het hem eenigermate mogelijk
is, gaat hij zijn woning in den nieuwen trant verbouwen en daarbij zooveel wegbreken
en overpleisteren, dat juist zoo bekoorlijk was. Groote spiegelruiten, aangeplakt
cementwerk en onsmakelijke kleurtjes moeten den indruk geven van een kostbare
villa, die luide van de welvaart en de beschaving van den bezitter heeft te getuigen,
maar die inderdaad niet anders dan een leelijk pronkstuk is. Vergelijkt men deze
nieuwe boerderij met onze eigen oude bouwhoeven, dan doet zich de ontaarding
pijnlijk gevoelen en wordt een sterk verlangen levendig haar uit haar verval op te
heffen. Den boer moet weer liefde en waardeering worden ingeboezemd voor hetgeen
zijn vader en grootvader hem nalieten en bij hem dient het besef te worden opgewekt,
dat de oude, beproefde, klare vormen zooveel mooier zijn en beschermd moeten
worden, omdat ze een eigendom zijn, waarop de gemeenschap recht heeft. Wat
behouden is, moet gespaard blijven, om als uitgangspunt te dienen voor verdere
ontwikkeling. Met inachtneming van de eischen van thans moet voortgebouwd
worden op die oude gegevens, waardoor onze bouwkunst tot een nieuw en krachtig
leven gebracht kan worden. Dan zal het land zijn eigen aantrekkelijk karakter blijven
behouden, dat het thans meer en meer dreigt te verliezen.’
Het bovenstaande nam ik meerendeels woordelijk over uit de beschrijving.
Opmerkelijk is het nu, dat de woorden van den schrijver haast zonder eenige wijziging
toepasselijk zijn op de bouwkunst van onze taal. Ook hierbij is ontaarding van het
eigene en gebrek aan waardeering voor het klare, duidelijke. Ook hierbij meent men
in pronkerige woorden uitingen te zien van een hoogere beschaving en lijken velen
hun eigen vormen simpel en nietig.
Op betreurenswaardige wijze wordt de gezonde kunstzin van den schrijver
ondermijnd en meent hij, dat hij die pronkerige woorden tot voorbeeld nemen moet
bij den bouw zijner zinnen. Hoeveel staren zich blind op die onbegrepen vormen en
verliezen hunne belangstelling in onzen eigen zinsbouw en onze eigen zuivere,
duidelijke woorden. Duitsche zegswijzen, Fransche woordbaksels, Engelsche zinnen
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moeten den indruk geven van een hooge beschaving bij den schrijver, die daardoor
onbegrijpelijk, gekunsteld en onwaar wordt.
Ik stel mij voor, dat, wanneer een boer een huis wil bouwen en bij den schrijver
van het mooie boek zou aankloppen, om te spreken over den nieuwen vorm, dien hij
aan zijn oude huis wil geven, op allerhartelijkste wijze zou ontvangen worden; dat
hij met een geheel ander inzicht zou vertrekken en daardoor zijn plannen in den grond
zou wijzigen. Zijn belangstelling voor het eigen schoone, die hij in zijn verrukking
over de mooie steedsche spiegelruiten met spionnetjes en de mooie kroonlijsten had
verloren, zal bij hem weer levendig worden. Hij zou misschien méér aanraking zoeken
met zijn welmeenenden raadgever en tot de oude, eigen klare vormen terugkeeren.
Ik meen nu de aandacht van hen, die boeken schrijven en zinnen bouwen, te mogen
vestigen op het mooie werk, dat de Taalcommissie van het A.N.V. verricht. Met
evenveel belangstelling luistert zij naar den vrager als de schrijver van het boek, dat
ik las, den bouwlustigen buitenman ontvangen zou. Ook het boek van den schrijver
prijkt met vele leelijke cementen aanhangsels en onware gekunstelde vormen. Op
vele plaatsen is weggebroken en overgepleisterd, wat juist zoo bekoorlijk was. Vele
eenvoudige, duidelijke, eigen Nederlandsche woorden moesten er in plaats maken
voor pronkerige uitdrukkingen uit den vreemde. In plaats van die op te sommen spoor
ik hem aan, daarin geen uitingen van hoogere beschaving te zien en liever terug te
keeren tot het eigene, dat zooveel duidelijker tot ons spreekt en meer van goeden
smaak getuigt. Helaas, ook de taal der bouwkundigen is misvormd door veel
uitdrukkingen van valsche schoonheid en bevat veel leelijke vaktermen, die men
onnadenkend in de taal liet binnensluipen. Men redde, wat er te redden valt! Men
bedenke, dat het nog maar kort geleden is, dat men schoone bouwwerken opruimde
en er ‘moderne’ voor in de plaats zette en dat men algemeen oordeelde, dat dit bewees,
hoe vooruitstrevend men was. Toen zag men meewarig neer op hen, die prijsstelden
op het behoud van de oude dingen, die zij mooi vonden en waarvoor men thans
algemeen schatten zou willen geven. Zou het met onze taal niet evenzoo kunnen
gaan?
Dordrecht.
Dr. L.M. METZ.

Mededeelingen en Allerlei.
Koninklijke belangstelling.
De Penningmeester v.h. Comité voor Nederlandsche Kinderen i.d. Vreemde ontving
als hernieuwd blijk van belangstelling in het streven van dat Comité wederom een
gift van H.M. de Koningin-Moeder.

Lang leve de Vlaamse Universiteit!
Onder dit opschrift lezen we in De Volkstem van 22 December het volgende:
De uitslag der heftige debatten, in de Belgiese Kamer van Volksvertegenwoordigers
gevoerd over de vraag of de Universiteit te Gent 'n Vlaamse instelling zal worden,
dan wel 'n Franse zal blijven, die uitslag kan geenszins voor Zuid-Afrika 'n
onverschillig ding wezen. Maand na maand hebben talloze pers-organen in België
en in Nederland gedaverd van hartstochtelike diskussies over dit zo stekelige
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onderwerp. Want sints, tijdens de bezetting van 't land door de Duitsers, voor 't eerst
in de moderne geschiedenis van genoemd land 'n hollandse universiteit werd
georganiseerd ten dienste der hollands sprekende Belgen - met vredes-sluiting werd
die inrichting weer opgeheven - sints dat historiese moment was er geen rust meer
in België en was de mensheid aan Schelde en Maas in voortdurende onderlinge
wrijving geraakt over de voor ons outsiders tamelik eenvoudige vraag: heeft 't
tweetalige België al dan niet recht op 'n werkelik Vlaamse Universiteit, ter vervanging
van de verfranste school te Gent? Hoe akuut de nationale krisis ten laatste geworden
was, bewijzen de kabelgrammen inzake de uitslag der parlements-beraadslagingen
over deze brandende kwestie. Zó opgewonden waren de gemoederen dat twee der
meest prominente Belgiese staatslieden mekaar tot 'n
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tweegevecht uitdaagden en dat teleurgestelde studenten besloten om twee dagen lang
hun studies eraan te geven. De teleurstelling was te wijten aan de finale overwinning
der voorstanders van de Vlaamse school. We aarzelen geen ogenblik om onze
taalgenoten daarginds in Europa met dit resultaat geluk te wensen. We kunnen ons
veroorloven om stilzwijgend voorbij te gaan langs de motieven van ‘hoge’ en andere
politiek, die in de tans - naar we hopen - voleindigde strijd 't Belgiese publiek verdeeld
hielden. Die motieven zijn vrij ingewikkeld. Toch moet de uitslag van 't jarenlange
gehaspel als weldadig voor België - en voor de ganse Holl.-spr. wereld - worden
geprezen. 't Glansrijke-verleden van de Vlamingen rechtvaardigt hun begeerte naar
'n volledig en volmaakt instrument tot instandhouding en verfijning hunner nationale
kultuur. 't Is, sedert de laatste vierhonderd jaren, de Vlamingen altijd tegengelopen.
En 't is waarlik bijna 'n wonder dat zij vandaag nog hun volksaard zo ongerept hebben
weten te bewaren. En die volksaard bevat zóveel lofwaardige en voor 't welzijn der
mensheid nuttige faktoren dat onder de hollandsprekenden van Zuidafrika de oprechte
wens levendig is gebleven om wederom te tonen wat er in hen steekt. We hebben
geen de minste afkeer tegen de Franssprekende Belgen. Ook achten we 't voortbestaan
van 'n afzonderlike Belgiese Staat gewenst en verdient 't Goevernement te Brussel
de welwillendheid van elke Uniale burger. Vandaar dat we de hoop uitspreken dat
nu eindelik 't besluit gevallen is dat te Gent 'n Vlaamse Universiteit zal bestaan, de
vrede in België zal weerkeren. 't Belgiese belang eist dat voortaan de Gentse school
de onbevooroordeelde steun der Brusselse overheid zal genieten en zonder kleinlike
plagerijen in de kring der zuster-universiteiten zal worden opgenomen.

Oude Neerlandia's gevraagd.
Wie helpt ons aan één of meer exemplaren van de volgende nummers:
September-October

1903, Surinamenummer.

Juni-Juli

1904, Vlaanderennummer,

Juli-Augustus

1905, Curaçaonummer,

October

1906,

December

1907, Bonairenummer,

Januari

1908,

Maart

1908,

Augustus

1908,

October

1908,

Juni

1909, Bataknummer,

November

1909,

December

1911, Arubanummer.
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Italiaansch oordeel over de Ned. Letterkunde.
De heer Giacomo Prampolini, Italiaansch dichter, heeft over one letterkunde een
beschouwing geschreven, die aldus eindigt:
Ik weet, dat de moderne Nederlandsche letterkunde nog niet zoo in het buitenland
bekend is, als zij verdient.
Van mijn kant poog ik ze langzamerhand aan mijn landgenooten te onthullen, door
middel van vertalingen en artikels, die hun belangstelling en hun sympathie hebben
gewekt en misschien - waarom niet? - hun afgunst. Want bij ons heeft de oorlog
inplaats van een het nieuwing te geven het ontbindingsproces van onze letterkunde
verhaast - en op het oogenblik is er geen enkel versterkend genezingsverschijnsel.
In vergelijking met onze tegenwoordige onvruchtbaarheid, schijnt me Holland een
heldere en schitterende oase, een gunstig nest voor het letterkundige leven: zooals
het in het verleden was, zooals het tegenwoordig is, wensch ik, dat het ook in de
toekomst zal blijven.

Reisprogrammaboek.
De tweede druk is verschenen van het Reisprogrammaboek van de Nederlandsche
Reisvereeniging, waarmede men niet alleen door geheel Nederland, maar ook door
geheel Europa kan komen. In beknopten vorm bevat het gegevens voor vele reizen:
prijs, duur, weg en bezienswaardigheden.
Een zeer nuttig boek.

Vraag.
Wie helpt de Taalcommissie aan den tweeden druk van Westvlaamsch Idioticon,
door De Bo?

Nederlandsche namen in Australië (Nieuw Holland).
Onze vertegenwoordiger te Sydney, de heer M.P. Cordia, deelt ons mee, dat de
‘Returned Soldiers and Sailors Association’ een beweging op touw gezet hebben,
om de Tasman-zee te herdoopen in Anzac-zee. Het woord ‘Anzac’ ontstond in het
begin van den laatsten wereldoorlog, toen de Australische en Nieuw-Zeelandsche
troepen gezamenlijk werden aangewezen om vooral in de Dardanellen aan den krijg
deel te nemen. De Australische Eerste Minister wees een desbetreffend verzoek van
de hand, en nadat Rechter Chapman in de Sydney Morning Herald met een beroep
op het ontstaan van den naam ‘Tasman-zee’ dit besluit had verdedigd, vond onze
vertegenwoordiger gelegenheid in hetzelfde blad te wijzen op de volgende namen,
die herinnerden aan Nederlandsche ontdekkingsreizigers en andere groote mannen:
in Australië: Carpentariagolf (naar Gouv. Gen. De Carpentier), Kaap Keerweer, Punt
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Duyfken (naar het Hollandsche schip, waarop de genoemde golf ontdekt werd),
Groote Eyland, Kaap Arnhem, Kaap Wessel, Arnhemsland, Dirk-Hartogeiland,
Geelvinck-Kanaal. Houtman-rotsen, Kaap Leeuwin; in Tasmanië: Fr. Van
Diemensland (naar den Gouv. Gen. van Diemen), Heemskercksberg (naar Van
Diemens schip), de stad Zeahan (Zeehaan, naar een ander schip, dat de ‘Heemskerck’
vergezelde), Maatsuyker-eiland (naar den Gouv. Gen.) In Nieuw-Zeeland, door
Tasman Stateneiland genoemd, maar door de Staten Nieuw-Zeeland genoemd, daar
Australië Nieuw-Holland werd geheeten; Kaap Egmond en een berg van dien naam,
Kaap Maria van Diemen, Three Kings (waar Tasman op 6 Januari 1643 voorbijvoer).
Tasman heeft zelf al deze namen gegeven.

Het Nederlandsch en de Wetenschap.
Men zal zich herinneren, dat in den brief van het Hoofdbestuur gericht aan de Kamer
van Afgevaardigden te Brussel een overzicht werd gegeven van het zoo goed als
uitsluitend Nederlandsch onderwijs aan onze Hoogescholen en Universiteiten.
Daarbij werd de Wageningsche Landbouwhoogeschool vergeten. Alle hoogleeraren
geven daar les in het Nederlandsch.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
W.H.C. ten Brummeler, vroeger Buys Ballotstraat 97, Den Haag.
Albrecht J.Th. Kaspers, vroeger Fabrica de Zahar, Giurgiu (Roemenië).
H.E. Herdigein, Accountant, vroeger Trinidad (Br. W.I.)
P.A. Braam, vroeger Wallnertheaterstr. 31, Berlijn O. 27.
J.M. Kars, vroeger Consul der Nederlanden, Braila (Roemenië).
Mr. P. Feenstra, vroeger de Lairessestraat 122, A'dam. (thans in Indië).
H. van Eck, vroeger Ass. Resident, Koeta Radja.
D. Coutinho, vroeger de Perponcherstraat 109, Den Haag.
P. Westra, vroeger wnd. agent der Immigratie, Heerenstraat, Paramaribo.
L.J. Rens, vroeger Geneesh. Mil. Hospitaal, Paramaribo.
D. Ellis, vroeger Gouvt. Geneeskundige, Paramaribo.
C.M. de Vries, vr. Leeraar Hendrikschool, Paramaribo.
J.J. Weede, vroeger Chef van Vervoer Kol. Spoorw. Paramaribo.
G. Luitink, vr. Boekhouder Cur. Handel Mij, Paramaribo.
H.Th. Swerissen, vroeger Curaçao.
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Lijst van vertegenwoordigers A.N.V.
Ahwaz (Perzische Golf): P.P. ter Meulen, Consul der Nederlanden.
Bangkok (Siam): W. Blankwaardt Jr.
Baranquilla (Columbia): W.F. Pietersz, Koopman.
Barcelona (Spanje): Ary Kriens, Consejo de Ciento 345.
Barquisemeto (Venezuela): H.G. Muskus.
Budapest: J. Vreede, Directeur van de Ungarisch-Holländische Versicherungs
Gesellschaft, VIII Ulloi ut 4, Vice-Consul der Nederlanden.
Buenos-Aires (Argentinië): Mr. H. van Maanen, p.a. Hollandsche Bank voor
Zuid-Amerika, 25de Mayoesq. Bmé Mitre.
Caïro (Egypte): G. Vogel, P.B. 461.
Caracas (Venezuela): J.A. Hoekstra, c.o. The Caribbean Petroleum Company.
Colombo (Ceylon): E. Reimers.
Constantinopel: H. Goemans, p.a. Hollandsche Bank voor de Middellandsche
Zee.
Colon (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., Consul der Nederlanden.
Davos-Platz: P. Plantenga, Consul der Nederlanden, Hotel Curhaus.
Duinkerken: Emile Descamps, Groot Sythen bij Duinkerken (Fr.)
Emden: George Meinen, Mittelwaldstr. 1.
Frankfort a.d. Mein: Prof. Dr. M.J.v.d. Meer, Steinmetzstr. 24.
Genua: G.H. van Straaten, Via Edmondo De Amicis 6-6.
Hamburg: F.D. Rincker, p.a. Holtorf-Rincker, Hohe Bleichen 34.
Hongkong: J.D.F. Mulder, p.a. Bank of Canton.
Ismailia: B. Kroon P.B. 46.
La Guaira (Venezuela): A.J.F. de Veer, Consul der Nederlanden.
Londen: J.E.A. Reyneke van Stuwe, Ty Canol, 34 Alwyne Road
Wimbledon-Londen S.W.
Manaos (Brazilië): W.E. Weytingh, Caixa No. Correio 13a.
Melbourne: H.J. Hoppe, P.O.B. 679.
Mexico D.F.: Joh. ter Ellen, Apartado 1609.
Nice: E.R. Boumeester, Villa La Source, Avenue de la Tour Lascaris.
Nijlstroom (Distr. Waterberg) Transvaal: G. Bakker, Postbus 22.
Panama (Rep. Panama): J. Eskildsen, p.a. Lucien Louis & Co., P.B. 122.
Philipsburg (St. Martijn) W.I.: Mej. L. Slothouwer, Hoofd der School.
Puerto-Cabello (Venezuela): P.J.C. Lampe Jr., p.a.A. Calderon e hijos.
Point-Fortin (Trinidad): Ir. G.E. Mathijsen Gerst, United British Oilfiels of
Trinidad.
Rabaul (Nieuw Guinea) via Australië: H. van Schreven.
Rio de Janeiro: G.S. de Clercq, c.o. Banco Holandes de la America del Sud,
Caixa 1242.
Rome: Pater Fr. Huisman, Penitenzeria Apostolica, Piazza Scossacavalli 145.
Rosario (Argentinië): J. Lanser, Barrio Belgrano.
Santa Fé (Argentinië): J.A. Benraadt, Ingenieur, Calle Gobernador Vera 273.
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Secretarissen der zelfstandige afdeelingen.
Berlijn: Voorzitter M.J. Knoops, Cottbuserdam, Berlijn-Neuköln S. 59.
Bloemfontein (O.V.S.): Fred. P. Schuur, P.B. 127.
Boston Mass: Dr. H.v.d. Besselaar 389 Dudleystraat, Roxburg Mass.
Bremen: H.F. Engelbart, Fehrfeld 28.
Chicago-Roseland: P. Gombert, 343 N. 100th Street, Chicago (Ill).
Kaapstad: J.L. Schoeler, p.a. Departement van Openbaar Onderwijs.
Keulen: Jos Borjans, Karlstrasse 15, Keulen-Dentz.
Leipzig: Otto Rompelman, Augustusplatz 8.
Nieuw-York: F.E.H. Gebhard, 179 South Trenchard str. Yonkers (N.Y.)
Paterson (N. Jersey): S. Brons, 521 Lafayette Ave Hawthorne N.J.
Potchefstroom (Transvaal): M. Wartena.
Rumenië (Ned. Verg.): A.R.M. van Bergen, p.a. Soc. Astra Romana, 10 Strada
Pais, Boekarest.
Antwerpen: F. van Laar, Jul Dillenstraat 10.
Brussel: M.J. Liesenborghs, Eug. Demolderlaan 2, Schaarbeek-Brussel.
Lokeren: Joris van Acker, Boekhouder bij de Dir. Bel., Brugstraat 14.

Standbeeld van Christiaan de Wet te Hoenderlo (Gelderland), bezitting van Dr. A.G. Kröller.
Beeldhouwwerk van Mendes da Costa. (Cliché welwillend afgestaan door Hollandsch Zuid-Afrika.)

Neerlandia. Jaargang 27

Neerlandia. Jaargang 27

27

Postverzending naar Zuid-Afrika.
De Directeur-Gen. der P.T.T. maakt bekend, dat, te beginnen met het op 7 Februari
a.s. uit Rotterdam vertrekkende s.s. ‘Rietfontein’, gelegenheid zal bestaan om
poststukken voor Zuid-Afrika te verzenden met de schepen van de
Holland-Zuid-Afrikalijn.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat met deze schepen alleen die stukken zullen
worden verzonden, welke van een daartoe strekkende aanwijzing zijn voorzien.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Begunstigend Lid.
H.L. Morra, Notaris, Jan van Nassaustr. 25,
Opg. door Dr. M.A. van
Weel,

Den Haag.
Den Haag.

Gewone Leden.
L.C.J. Olree, Arts,

Anna Paulowna.

C. Wydeness Spaans, Dijkgraaf van N.H.
Noorderkwartier,

Anna Paulowna.

Beiden opg. door den Heer Anna Paulowna.
M.M.G. Baert,
C.M.M. Heymans, Musicus, F.C. Dondersstr. 10bis,

Utrecht.

P.C.A.H. Heymans, Cand. Notaris, Veemarktstraat 3,

Breda.

Beiden opg. door den Heer 's-Hertogenbosch.
H.F.C. Smeulders,
Mevr. Prins, Laan van N.O.I. 126,

Den Haag.

Opg. door Dr. M.A. van
Weel,
Mej. N. Oostenrijk, Edisonstraat 85,

Den Haag.
Den Haag.

Mevr. L.H.J. Raymakers-de Hee, Sweelinckstraat 116, Den Haag.
Mej. C. Woerkens, Deymanstraat 12,

Den Haag.

A.P.J. van Aaken, Voltastraat 14,

Den Haag.

Mevr. Van Aaken, Voltastraat 14,

Den Haag.
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Mej. Yvonne Philippe, Fahrenheitstraat 633,

Den Haag.

Gustaaf Brienen, Prinsestraat 69,

Den Haag.

Mevr. Bourlier, Surinamestraat 5,

Den Haag.

R. Brunsting, Obrechtstraat 70,

Den Haag.

Mej. P. Hendriks, Zwarte weg 69,

Den Haag.

C. van Lennep, Joan van Hoornstraat 3,

Den Haag.

W. Bruynzeel, Regentesselaan 160,

Den Haag.

Mej. P. Korver, Reinkenstraat 20,

Den Haag.

Mevr. Bijlert, Koningsplein 12,

Den Haag.

Mevr. Winkler Fred. Hendriklaan 271,

Den Haag.

Mej. Stortenbeker, Kanaalweg 126,

Den Haag.

Mej. H. Straub, Antonie Duyckstraat 39,

Den Haag.

Mevr. W. Heggen, van Imhoffplein 1,

Den Haag.

Mevr. A. Jongbloed, Koningin Emmakade 18,

Den Haag.

Dr. H.A. Sissingh, v. Boetselaerlaan 21,

Den Haag.

Korter, Leuvensche straat 29,

Den Haag.

Mevr. Korter, Leuvensche straat 29,

Den Haag.

Mevr. Vogelaar, Valkenboschlaan 168a,

Den Haag.

K.W. Becht, Laan Copes van Cattenburg 58,

Den Haag.

Mej. Jenny Witkop, Parkstraat 10,

Den Haag.

J.L.A.J. Tittel, Nassau Zuilensteinstr. 17,

Den Haag.

Zuster Raman, Gemeente Ziekenhuis, Zuidwal,

Den Haag.

Zuster Schreuders, Gem. Ziekenhuis, Zuidwal,

Den Haag.

Zuster Burg, Gemeente Ziekenhuis, Zuidwal,

Den Haag.

Mej. A.B.J. van Aken, Archimedesstraat 17,

Den Haag.

Mej. M. van Gijn, Jacob Gillesstraat 3,

Den Haag.

Mevr. Flügel, Gerard Reynststraat 24,

Den Haag.

Mej. Flügel, Gerard Reynststraat 24,

Den Haag.

H. Uden Masman, van Blankenburgstraat 100,

Den Haag.

Mej. Sauer, v. Slingelandstraat 33,

Den Haag.

Mej. J.v.d. Dop, Jacob Gillesstraat 32,

Den Haag.

Mr. H.L.E. de Waal, Spreeuwenlaan 31,

Den Haag.

Mej. M.J. Houtkamp, Conradkade 39,

Den Haag.

Mevr. M.E. Meerburg-van Lummel, Laan van
Oostenburg 43,

Voorburg.
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Arthur v.d. Kerkhove, Schuitenweg 1,
Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Scheveningen.
Den Haag.

Mevr. Van der Schalk, Hoornbeekstraat 27,

Den Haag.

Mevr. Van der Haar, Schuytstraat 241,

Den Haag.

Mej. M. Smit, Middelburgschestraat 35,

Den Haag.

W. Hasselman, Gentschestraat 66,

Den Haag.

Mevr. J.J.P. Tap, De Perponcherstraat 63,

Den Haag.

Mej. I. Moquette, L. Copes v. Cattenburg 58,

Den Haag.

Allen opg. door Mej. Mies Den Haag.
Geraets,
H.W. Kloos, Willem de Zwijgerlaan 128,

Den Haag.

Opg. door den Heer J.P.C. Den Haag.
Hartevelt,
P.J. Jager, Trompstraat 308,

Den Haag.

Mevr. R.v. Genechten-Hiemstra, Maliesingel 21,

Utrecht.

R. van Genechten, Maliesingel 21,

Utrecht.

F. Kroon, Ref. Prov. Griffie, Alex Numankade 63,

Utrecht.

H.C.v. Mansveld, Hoofdcom. Pr. Gr., Biltstr. 147,

Utrecht.

K.L. van den Wijngaard, Commies Prov. Griffie, Achter Utrecht.
St. Pieter 20,
P.E. Visser, Adj. Commies Prov. Griffie,
Singeldwarsstraat 19bis,

Utrecht.

W.F.J. den Uyl, Commies Prov. Griffie, W. van
Noortstraat 58,

Utrecht.

Mej. G. van Arkel, Adj. Commies Prov. Griffie,
Weerdsingel O.Z. 83,

Utrecht.

W.L. van Nieuwenhuysen, Oude Gracht T 264bis,

Utrecht.

J.J. Le Roux, Oude Gracht 380bis,

Utrecht.

B. Calissendorff, Burgemeester van Kockengen en
Laag-Nieuwkoop,

Haarzuilens.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling
J.W.J. Baron de Vos van Steenwijk, Frisia State,
Opg. door den Heer H.J.
Jordens,
N. Jungerius, Marktstraat 17,

Utrecht.
Zwollerkerspel.
Deventer.
Wageningen.
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Opg. door den Heer J.
Hoogendoorn,

Wageningen.

P.v.d. Vliet, Loods,

Vlissingen.

J.C. Holtzappel, 1e Sweelinckstraat 2,

Amsterdam.

Opg. door het Bestuur
Afdeeling

Amsterdam.

Ir. Spruyt, Directeur R.H.B.S.

Oostburg.

T.F. van der Werff, Hoofd der School,

Oostburg.

Mej. Eekhof, Leerares R.H.B.S.,

Oostburg.

Ds. Ruytenberg, Ned. Herv. Predikant,

Oostburg.

Le Maire, Leeraar R.H.B.S.,

Schoondijke.

Mevr. Le Maire-Dens,

Schoondijke.

J. Wage, Onderwijzer,

Schoondijke.

Willems, Leeraar R.H.B.S.,

Aardenburg.

Ds. van Nieuwenhuyse, Ned. Herv. Pred.,

St. Anna ter Muiden.

E.P. van der Werff, Leeraar R.H.B.S.

St. Anna ter Muiden.

L. Meerburg, Laan van Oostenburg 43,

Voorburg.

Opg. door den Heer C.G.
Meerburg,

Voorburg.

J. Baert, oud-chef v.d. Magazijndienst b.d. Marine,
Kanaalweg 53,

Den Helder.

H.A.A.M. Wirtz, Student, Hoogstr. 101,

Wageningen.

G.A.M. Boelaars, tandarts, Verwerstr. 20,

's-Hertogenb.

J. van Hoof Jr., fabrikant, Orthenstraat 35,

's-Hertogenb.

Mevr. Verschure-Verpalen, Breede Haven 46

's-Hertogenb.

Mej. J.M.D.C. Verschure, Breede Haven 46,

's-Hertogenb.

J.N. Schreuder, kapitein der Genie, Geniebureel,
Citadellaan 4,

's-Hertogenb.

C.L.J. Teulings, fabrikant, Julianaplein 17,

's-Hertogenb.

H.G. van Doorn, landmeter v.h. Kadaster, Geldersche 's-Hertogenb.
Dam 3,
Mej. A. Magielse, Maastrichtsche weg 22,

's-Hertogenb.

Dr. P.J. Thibau, leeraar Gymn. Koningsweg 63,

's-Hertogenb.

P.J.J. Motké, Insp. Dir. Bel. Kempenlandstr. 1,

's-Hertogenb.

F.B.P. Wijs, Comm. d. Post en Tel., Verwerstr. 53,

's-Hertogenb.

M.J. Heinen, boekhandelaar, Kerkstraat 27,

's-Hertogenb.
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Dr. L.J.J. van Ginneken, huidarts, Brugstr. 5,

's-Hertogenb.

J.A.H. Perey, Dir. d. Gem. Werken, Vughterw. 58,

's-Hertogenb.

F.J. Fokkelman, koopman, Jan Heinstraat 28,

's-Hertogenb.

Dr. J.B.M. van Dijk, Arts, van Tuldenstr. 17,

's-Hertogenb.

J.J. Kips, Dir. v.h. Postkant., Korte Putstr. 2,

's-Hertogenb.

J.B. van Voorst, Dir. v.d. Telegraafk., Brugstr. 31,

's-Hertogenb.

Dr. W.P.J. Hoogveld, chirurg, Verwerstraat 63,

's-Hertogenb.

Allen opg. door den Heer 's-Hertogenb.
H.F.C. Smeulders,
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Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. L.F. van Heest, Oostzeedijk 241,

Rotterdam.

W. van Heest, Oostzeedijk 241,

Rotterdam.

R.A.M. Bauwens, Oostzeedijk 241,

Rotterdam.

A.L.A. Lutkie, van Borselenstraat 3,

Rotterdam.

Jules Meininger, Erasmusstraat 64,

Rotterdam.

S. Dokter, Doedesstraat 21,

Rotterdam.

W. Roos, Kettingstraat 63,

Rotterdam.

H. Bongers, 's-Gravendijkwal 81,

Rotterdam.

Allen opg. door het Bestuur der Jongel. Rotterdam.
Afd.
M.J. de Blank, Alexanderplein 15,

Den Haag.

A. de Bruin, Charl. de Bourbonplein 10, Den Haag.
F.G. van Zijp, Delftsche laan 122,

Den Haag.

J. van Zijp, Delftsche laan 122,

Den Haag.

Allen opgeg. door Dr. M.A. van Weel,

Den Haag.

R. Vis, Agnesstraat 10,

Den Haag.

Groep Vlaanderen.
N.V. ‘De Standaard’ Afd. Boekhandel,

Brussel.

Groep Suriname.
Georges W.R. den Haage, Waterkant 11,

Paramaribo.

Opgeg. door den Heer S.D. Paramaribo.
van Trikt,

Groep Nederl. Oost-Indië.
A. van Lieshout, Kranggandwarslaan,

Soerabaia.
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Opgeg. door Mej. To Joseph,

Soerabaia.

Mej. B. Draayer,

Weltevreden.

J.M. Goslings, Directeur Gasfabriek,

Weltevreden.

Mej. A.A. Gordon,

Weltevreden.

C.H.C. Gunning, Kemajoran,

Weltevreden.

J.H.F. van de Wall,

Weltevreden.

Mej. H.A.E. Baudet,

Weltevreden.

J. Breton de Nijs, Hoofdambt. Dept. van Weltevreden.
Financiën
K. van Dijk,

Weltevreden.

Mej. Th. de Haan,

Weltevreden.

A.H. Huyman,

Weltevreden.

G.J. Houtsma, Dir. Bank voor Indië,

Weltevreden.

R.K.J. Hoogenraad,

Weltevreden.

W.P. de Jong,

Weltevreden.

G. Jobsis,

Weltevreden.

W. Verhey,

Weltevreden.

Mej. A.J.L. Hooghwinkel, Commies
Dept. L.N.H.,

Buitenzorg.

G. IJsselstein, p.a. Dept. B.B.,

Batavia.

J.F. Mojet, Kapt. Artie, p.a. Dept. van
Oorlog,

Bandoeng.

Mej. J. van Deun, Onderwijzeres,

Madioen.

Groep Noord-Amerika.
W.P. Montijn, Consul-Generaal der Nederlanden, 511 Montreal, One Canada.
St. Catharine Str. West,
A.v.d. Spek, Vice Consul der Nederlanden, 15-16-17
Seattle National Bank Building, 208 Columbia Strect, Seattle (V.S.v.A.)
Dr. H. van den Besselaar, 389 Dudley Str.,

Roxburg, Mass.

H.K. Vulling, 124 Broad Str.,

Boston Mass.

W.C. van den Berg, 11 Seavers Ave Jamaica Plain.

Mass.

A. Oldeman, 24 Hancock Str.

Dorchester. Mass.

H. von Berg, p.a.U.S. Lines, 92 State Str.,

Boston Mass.

Neerlandia. Jaargang 27

J.N. Sevenster, 30 Divinity Hall,

Cambridge. Mass.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling
Boston.
W.C.v.d. Laan, Mashamoquet Inn,

Pomfret Conn. N. Am.

Opgeg. door den Heer F.E.H. Gebhardt,

Yonkers.

N. de Vries, 1057 Sherman Str.,

Grand Rapids, Mich.

P.F. Schut, 345-47e Str.,

Brooklijn. N.Y.

Opgeg. door het Bestuur der Afdeeling

Nieuw Nederland.

P. Hofstede, 412 Pleasant Ave,

Nieuw-York. N.Y.

Buitenland.
Begunstigende leden.
W. 't Hart, p.a. Intern. Crediet- en
Handelsvereeniging

Rotterdam, Singapore.

T.G. van Leeuwen, p.a. firma Diethelm Bangkok (Siam).
& Co.,
Opg. door den heer W. Blankwaardt Jr.

Bangkok (Siam).

Gewone Leden.
Mej. B. de Vries, Boedekerstraat 29 I,

Hannover.

F.T. Rambonnet, Nederlandsch Consulaat,

Chemnitz.

Beiden opgeg. door den heer S. van Lier Ez.,

Amsterdam.

Mr. B.Th.W. van Hasselt, The Carribbean Petrol. Co., Caracas (Venezuela).
J.J. Wierink de Hoog, p.a. Holland China Handels Co., Canton (China).
Opgeg. door den Heer J.D.F. Mulder,

Hongkong.

W. Jonker, p/a. Hollandsche Bank voor de
Middellandsche Zee,

Galata, Constantinopel.

G.H. Nikkels, p/a. Hollandsche Bank voor de
Middellandsche Zee,

Galata, Constantinopel.

Beiden opg. door den heer Galata, Constantinopel.
Henk Goemans,
Mevr. J.E. Wannenburg, p/a. den heer F.W. Hesse,
Hofmeyrkamers, Adderleystraat,

Kaapstad (Z.-Afr.)
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W.A. Montanus, Provinciale Administratie,

Kaapstad (Z.-Afr.)

Mej. L.C. Elton, Dept. van Onderwijs,

Kaapstad (Z.-Afr.)

C.F.L. Hutton, p/a. fa. Dusseau & Co.,

Kaapstad (Z.-Afr.)

Prof. M.C. Botha,

Kaapstad (de Kaap) Z. Afr.

N. Levi, p.a. ‘The Argus’,

Kaapstad (de Kaap) Z. Afr.

Mevr. Schutjes, Osborn Lots, Bredastraat,

Kaapstad (de Kaap) Z. Afr.

C.A. Fischer, ‘De Zuiderzee’ Beach Road,

Zeepunt (Z.-Afr.)

Mevr. Fischer, ‘De Zuiderzee’ Beach Road,

Zeepunt (Z.-Afr.)

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Kaapstad.

D. de la Fuente, Vice Consul der Nederlanden,

Kaap Haïti.

Jhr. Mr. W.F. Roell, Secretaris Nederlandsch
Gezantschap,

Peking.

Opg. door het
Peking.
Nederlandsch Gezantschap,
Mevr. W. Du Chattel, Warrier-house Hotel,
Opg. door Dr. M.A.v.
Weel,

St. Leonards on Sea
(Engeland).
Den Haag.

G.v.d. Plas,

Entreprise A. Bos, Ismailia
(Egypte).

J.v.d. Plas,

Entreprise A. Bos, Ismailia
(Egypte).

W. van Woerkom,

Entreprise A. Bos, Ismailia
(Egypte).
Allen opg. door den heer
B. Kroon,

J.H. Calmeyer Jr., c.o. Neth. Trading Society,
Opg. door Luit. M.R.H.
Calmeyer,

Ismailia (Egypte).
Bombay.
Meester Cornelis.

Com. v. Ned. Kinderen in den Vreemde.
De ontvangsten bedroegen in de afgeloopen maand f 2692.- en Mrk 1500.- (maakt
met vorige opgaven f 457167.58 en Mrk 103023.50) terwijl de uitgaven ruim f 2800.en ruim Mrk 20.000 bedroegen. De laatste maanden zijn wij regelmatig, zij het dan
ook den laatsten tijd in geringere mate, in onze kasmiddelen achteruitgegaan. In deze
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maand was het aantal begunstigers belangrijk grooter, hetgeen op vermeerderde
belangstelling wijst, echter was het gemiddeld bedrag der bijdragen kleiner.
Van ganscher harte hopen wij, dat die belangstelling zich nog meer moge uiten,
want vooral onze stamgenootjes in Duitschland hebben nu meer dan ooit de hulp
van het Vaderland noodig; de aanvragen nemen weer toe. Het valt zoo zwaar, de
ouders te moeten teleurstellen. Om afdoenden steun te kunnen verleenen, moeten
wij over ruimere kasmiddelen beschikken en daarom vragen wij ieder, die iets missen
kan, zijn penningske te offeren en te zenden aan den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam,
Postrekening No. 22888.
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[Nummer 3]
Bericht.
De Afdeelingen van Groep Nederland worden herinnerd aan de
Groepsraadsvergadering van 31 Maart a.s. (Zie de dagorde op blz. 31.)

Ons gedenkboek.
Ons gedenkboek over de geschiedenis en den invloed van den Nederlandschen stam
is ter perse.
Het bevat bijdragen van Prof. dr. P.J. Blok, Prof. dr. H.T. Colenbrander, Prof. dr.
A. Eekhof, Ds. Fleischer, Dr. K. Heeringa, Dr. G.J. Hoogewerff, F. Oudschans Dentz,
Prof. dr. A.A. van Schelven, Prof. dr. Wätjen e.a. en zal vele afbeeldingen, waaronder
zeer zeldzame, bevatten.
De geschiedenis van het A.N.V. is beschreven door den heer C. van Son.
In Mei a.s. hopen wij het werk, dat ongeveer 15 vel kwarto zal beslaan, te doen
verschijnen. De prijs zal f 5 bedragen.
Ten einde teleurstelling van belangstellenden en onszelf te voorkomen, verzoeken
wij reeds nu het gedenkboek te bestellen aan ons kantoor Groenmarkt 9, Dordrecht,
met bijvoeging van het bedrag. (Gironummer 38825.)

Voorloopig programma der Herdenking van het 25-jarig bestaan
van het Alg. Ned. Verbond te Dordrecht.
Donderdag 24 Mei 1923.
's Middags 3 uur: Ontvangst der afgevaardigden, bestuurders en deelnemers in Hotel
Ponsen (tegenover het Station).
4 uur: Opening eener tentoonstelling van Nederlandsche, Vlaamsche en
Afrikaansche kunst in Pictura.
's Avonds half 8: Ontvangst ten stadhuize door het gemeentebestuur.
8 uur: Rolprentvertooning met betrekking tot het Nederlandsche Stamgebied (in
het Luxortheater).

Vrijdag 25 Mei 1923.
's Morgens half 10: Gewesttaalmorgen, uitgaande van Groep Nederland (in
Americain).
Kwart over één: Opening van de Tentoonstelling Groot Nederland in de
kantoorlokalen van het A.N.V.
's Middags van 2 tot 5 uur: Boottocht voor bestuurders, afgevaardigden en
genoodigden rond het eiland van Dordrecht, aangeboden door de gemeente Dordrecht.
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's Avonds 8 uur: Feestavond in den Schouwburg: muziek, zang, voordracht e.d.
aangeboden door de Afd. Dordrecht.

Zaterdag 26 Mei 1923.
's Morgens half 10: Groot-Nederlandsche Stamdag, uitgaande van het Hoofdbestuur,
in Americain. Sprekers uit Afrika, Vlaanderen, Nederland, Indië en Amerika zullen
korte toespraken houden.
's Middags van 2 tot half 5: Nederlandsche muziekuitvoering door het orkest van
het Concertgebouw te Amsterdam onder persoonlijke leiding van Willem Mengelberg.
(Toegang voor niet-leden 3 gulden.)
6 uur: Feestmaaltijd1) in Hotel Ponsen.
***
Het Bestuur der Afdeeling Dordrecht heeft een regelingscommissie samengesteld,
bestaande uit de heeren: Dr. J.J. Prins, Voorzitter; C. van Son, Secretaris; H.G. van
den Esch, Penningmeester; Dr. B. de Gaay Fortman en Dr. L. Metz, leden.
Een plaatselijk eerecomité is in wording.
Met het oog op de vele bezienswaardigheden der stad wordt den deelnemers
aangeraden een dag vroeger te komen of een dag later te blijven.
Wij herhalen onze aansporing: Wie deze gedenkdagen wil bijwonen, geve zich nu
reeds op aan het kantoor van het A.N.V., Groenmarkt 9, Dordrecht.

1) Voor de gemeenschappelijke maaltijden op de andere dagen zullen maatregelen worden
genomen.
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Gezicht op de Groote Kerk te Dordrecht. (Cliché uit het pas verschenen werk over Dordrecht,
uitgegeven door het Gemeentebestuur).

Lijst van bijdragen voor het Herdenkingsfonds.
(6de Lijst.)
Groep Nederland

f 500.-

Afd. Dordrecht

f 500.-

Afd. A.N.V.

Amsterdam

Groep Suriname A.N.V.

f 150.f 100.-

Afd. A.N.V.

Assen

f 25.-

J.E.G.

Amsterdam

f 25.-

F.B.

La Jolla

f 12.50

V.L.

Den Haag

f 10.-
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Mr. Dr. P.H.W.G.v.d.H.

Paramaribo

f 10.-

C.K.K.

Paramaribo

f 10.-

Mej. E.B.

Rotterdam

f 10.-

W.F.v.H.

Amsterdam

f 10.-

Mej. A.v.R.

Rotterdam

f 5.-

Mevr. V.v.d.S.

Dordrecht

f 5.-

H.F.E.

Paramaribo

f 5.-

A.A.S.

Paramaribo

f 5.-

A.A.H.

Paramaribo

f 5.-

Mr. L.J.R.

Paramaribo

f 5.-

R.D.S.

Paramaribo

f 5.-

E. de V.

Paramaribo

f 5.-

Dr. H.G.B.

Paramaribo

f 5.-

R.A.H.

Paramaribo

f 5.-

Dr. A.J.K. de J.

Hilversum

f 5.-

Mevr. S.-S.

Den Haag

f 5.-

A.P.S.

Paramaribo

f 4.-

Mej. A.A.L.

Zutfen

f 2.50

Dr. A.H.G.

Haarlem

f 2.50

C.M.G.P.C.

Bergen op Zoom

f 2.50

Mej. J.V.

Almelo

f 2.50

D.K.

Den Haag

f 2.50

Mej. J.G.v.H.

Amsterdam

f 2.50

I.I.

Hilversum

f 2.50

Dr. Th.S.

Den Haag

f 2.-

Prof. Dr. F.D.

Gent

Frs. 50.-

Zij, die tot heden verzuimden hun bijdrage voor de herdenking te storten,
worden verzocht dit te doen op gironummer 38825.

Overzicht der vergadering van het Hoofdbestuur te 's-Gravenhage,
3 Februari 1923.
Aanwezig: de heeren P.J. de Kanter, Voorzitter; Dr. B. de Gaay Fortman,
Secr.-Penningm.; Mr. P. Hofstede Crull, J.S.C. Kasteleyn; Dr. Th. Lens; Dr. W.v.
Lingen; Dr. H.W.E. Moller; Maj. K.E. Oudendijk; Mr. K.M. Phaff en Prof. Dr. A.A.
van Schelven, als hoofdbestuursleden, en bovendien de heeren Omer Wattez, Mr.
E. van Dieren en Dr. J.J. Goossenaerts als raadslieden voor Vlaanderen; Dr. D.B.
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Bosman voor Zuid-Afrika; Mr. J.C. Baak voor de Ned. Studentenorganisatie; Jhr.
E.T.M. Wittert voor den Ned. Bond in Duitschland en Prof. R. Casimir als gast.
Afwezig met kennisgeving: de heeren Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Th.G.G. Valette,
Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, J. van Winckel (Lokeren) en C. van Son, Adm.

Punt I. Mededeelingen van Prof. Casimir over Z.-Afrika.
De Voorzitter geeft het woord aan Prof. Casimir, die begint met te wijzen op de
beteekenis van Zuid-Afrika en het belang van Nederland, om de betrekkingen te
onderhouden en vaster aan te knoopen. Op zijn reis is aan spreker gebleken, dat, nu
het de vraag is, zal Zuid-Afrika de Engelsche of de Nederlandsche beschaving volgen,
de omstandigheden voor de Nederlandsche gunstig zijn. Spreker licht dit met
voorbeelden toe. Het is echter noodzakelijk het Afrikaansche volk in zijne waarde
als zelfstandige natie te erkennen en dit is ook niet moeilijk, want in meer dan een
opzicht is dit volk ons vooruit. Wat de taal betreft, willen vele Afrikaners heel graag
het 17de eeuwsche karakter daarvan handhaven. Er zijn echter Engelsche insluipsels.
Vele Hollanders hebben een verkeerden indruk van Zuid-Afrika, hebben de
ontwikkeling van land en volk niet bijgehouden. Aan den anderen kant is de Afrikaner
niet op de hoogte van de beteekenis van Holland.
Spreker beveelt aan, dat hier menschen uit Zuid-Afrika gehaald worden,
hoogleeraren e.d., die eens rondkijken hier en vooral ook in Vlaanderen. Het leven
van de Zuidafrikaansche studenten wijkt hier te veel af van wat dezen in hun eigen
land gewend zijn. Het is misschien niet gelukkig geweest, dat de stroom der studenten
naar Amsterdam geleid is. Groningen ware wellicht beter geweest. Er moet voor die
studenten wat gedaan worden, om het hun gezelliger te maken. Ook moet de studie
als zoodanig hun gemakkelijker gemaakt worden.
In den politieken strijd moeten wij ons niet mengen. De politieke hartstochten
staan zeer heftig tegenover elkaar. Men moet zich ook wachten voor het aanstoot
geven aan het zeer stellig orthodoxe, doch ruime, godsdienstige gevoel, men moet
ook waardeeren wat de Afrikaner gedaan heeft; volwassenen moeten niet in de eerste
plaats daarheen emigreeren, maar jonge menschen, die daarheen gaan met de
bedoeling er te blijven, en jongelui, die eenige jaren gaan studeeren daar, waar het
studentenleven zooveel reiner en beter is dan hier.
Ten slotte beveelt spreker aan het uitzenden van Nederlanders naar Zuid-Afrika,
zooals spreker gegaan is.
Naar aanleiding van deze opmerkingen ontspon zich een uitvoerige
gedachtenwisseling en werd besloten te bevorderen het laten bereizen van Nederland
door Zuidafrikaners, die in hun land gezag hebben.
Besloten werd ook £ 10.- te schenken aan het noodlijdend Grey College. (Zie
Jan.-nr. blz. 9.)
Op verzoek van den voorzitter vereenigen de heeren prof. Van Schelven
(voorzitter), prof. Casimir en Dr. Boshof zich tot een commissie ter bestudeering
van de moeilijkheden, thans verbonden aan het studeeren van Afrikaansche studenten
in ons land.
Omtrent Prof. Casimir's voorstel, een bloemlezing voor Zuidafrikaansche
letterkunde uit te geven, wordt besloten zich hieromtrent in verbinding te stellen met
de Wereldbibliotheek. Prof. Casimir en Dr. Bosman zullen de aandacht op
verschillende werken vestigen in Neerl.
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Eenige Afrikaners zullen worden uitgenoodigd het 25-jarig bestaan mee te vieren
en daaraan een reis door Nederland en zoo mogelijk door Vlaanderen te verbinden.
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Punt II. Notulen der vergadering van 9 December.
De notulen worden goedgekeurd met deze wijziging, dat de heer Hofstede Crull op
de avondvergadering aanwezig was, en Mr. Van Dieren bericht van verhindering
had gezonden, terwijl op blz. 5 nog zal worden vermeld, dat voor de herdenking van
het 25-jarig bestaan een memoriepost wordt uitgetrokken.

Punt III. Ingekomen stukken en mededeelingen ter kennisneming.
1. Dankbetuiging der Jongeliedenafd. Rotterdam voor de subsidie ten behoeve
van den opstellenwedstrijd.
2. Als Vlaamsche raadgevers in het Hoofdbestuur treden voorloopig op de heeren:
Omer Wattez, Brussel; Mr. E. Wildiers, Antwerpen; Dr. J. Goossenaerts, Gent;
Notaris J. van Winckel, Lokeren; Mr. E. van Dieren, Leuven.
3. De Ned. Stud. Organisatie heeft als vertegenwoordiger met raadgevende stem
in het Hoofdbestuur van het A.N.V. aangewezen Mr. J.C. Baak.
4. Met de meeste Ned. Kamers van Koophandel in het buitenland is een
wederzijdsch lidmaatschap overeengekomen.

Punt IV. Neerlandia.
De Secretaris geeft een mondelinge toelichting op het schriftelijk rapport der
Commissie ad hoc over de uitgifte van Neerlandia. De conclusie wordt aangenomen.
Wordt besloten het Dag. Bestuur een crediet van f 250 ter beschikking te stellen
voor het doen maken van een register op de verschenen jaargangen van Neerlandia.
Omtrent de redactie van Neerlandia wordt besloten de tegenwoordige
Redactie-Commissie te handhaven en redacteuren voor verschillende groepen aan
te stellen, die wel zoo veel mogelijk vrijheid zullen hebben, maar wier stukken toch
aan het toezicht der redactie-commissie onderworpen zijn.

Punt V. Mededeelingen over de herdenking van het 25-jarig bestaan van
het A.N.V.
De Secretaris doet mededeeling van de plannen der herdenking van het 25-jarig
bestaan, die worden goedgekeurd. Getracht zal worden op Vrijdagavond nog een
Vlaamsch nummer aan het programma toe te voegen. De heer Van Linen zal op den
stamdag over Indië spreken.

Punt VI. Voorstellen van het Dag. Bestuur.
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1. Benoeming van den heer G.S. de Clercq Jr. tot vertegenwoordiger te Rio de
Janeiro. Goedgekeurd.
2. Aan de Duitsche Afdeelingen worde voor 1923 een subsidie toegekend gelijk
aan de verplichte afdracht.
Aangenomen.

Punt VII. De afdracht der Vlaamsche Afdeelingen aan het Hoofdbestuur.
Aangaande de afdracht der Vlaamsche Afdeelingen aan het Hoofdbestuur wordt
besloten deze te handhaven op f 1.- voor elk lid en daartegenover als subsidie voor
1923 toe te kennen het verschil tusschen dit bedrag en 25% der inkomsten.
De Voorzitter brengt ter sprake het lidmaatschap van den heer A. de Buyl
(opgegeven door Tak Brussel), die zich niet heeft ontzien zitting te nemen in een
eerecomité tegen de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
De vergadering blijkt eenstemmig van oordeel, dat dit niet toelaatbaar is en besluit
dan Tak Brussel te verzoeken in verband daarmee zoodanige maatregelen te nemen
als men zal meenen te behooren.

Punt VIII. Uitslag der pogingen tot instelling eener Commissie om onderzoek
te doen naar de wenschelijkheid en mogelijkheid der gelijkstelling van
diploma's en uitwisseling van leerkrachten tusschen Nederland en België.
Wordt besloten zich allereerst in verbinding te stellen met de ‘interacademische
commissie voor internationale aangelegenheden’, en als deze geen inlichtingen kan
geven, een nieuwe commissie samen te stellen met prof. Brugmans, die zich bereid
verklaard heeft.

Punt IX. De oprichting van Nederlandsche Vereenigingen te Brussel en
Gent.
Het Dag. Bestuur wordt diligent verklaard in het bevorderen van samenwerking.

Punt X. De opleving van Groep Ned. Oost-Indië.
Hieromtrent worden eenige mededeelingen gedaan. (Zie ook Neerlandia).
De Voorzitter deelt mede, dat de heeren Bakhuizen van den Brink en Statius Muller
wegens gezondheidsredenen hebben bedankt als lid van het Hoofdbestuur. Hun zal
dank betuigd worden.
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Punt XI. Voorstel van Mr. Phaff om verzet aan te teekenen tegen de
schrapping van enkele punten op de Surinaamsche begrooting.
De heer Phaff stelt voor, dat het Hoofdbestuur zal verzet aanteekenen tegen het
schrappen der gelden voor de mijnwormziektebestrijding en het ziekenhuis te Coronie
op de Surinaamsche begrooting.
Besloten wordt een brief met betrekking tot het eerste punt aan de Kamer te richten.
(Zie blz. 34.)

Punt XII. Aanwijzing van een vertegenwoordiger van het A.N.V. in den Ned.
Bond in Duitschland.
De heer Wittert stelt voor den heer M. Blokzijl. Besloten wordt dezen uit te noodigen.

Punt XIII. Aanvraag om beschikbaarstelling van boekprijzen voor de
Nederlandsche cursussen in de Rijnprovincie.
Aangenomen wordt het voorstel van het Dag. Bestuur om f 50.- beschikbaar te stellen
voor boekprijzen voor den Ned. cursus in de Rijnprovincie.
Ten slotte wordt een verzoek van Mevr. Hissink uit Malang om steun voor de
vereeniging tot oprichting van Jongevrouwenscholen in Ned. Indië voorgelezen.
Besloten wordt het om advies te zenden naar Groep Ned. Indië.

Nederland.
Dagorde der Groepsraadsvergadering.
Vergadering van den Groepsraad op Zaterdag 31 Maart des morgens 11 uur in het
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Punten van behandeling.
I. Opening door den voorzitter.
II. Jaarverslag door den secretaris.
III. Rekening en verantwoording door den penningmeester.
IV. Verkiezing van 2 leden van het Dagelijksch Bestuur der Groep.
Aanbevolen door het D.B.:
1. W.J. Lugard te Twello (aftr.);
Dr. S.A. Waller Zeper te Assen.
2. Open plaats van Mr. Van Ommen Kloeke te Groningen, die bedankt heeft:
Fr. B. Kruitwagen, Woerden;
F.J.D.M. Wierdels, Amsterdam.
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De aftredenden zijn herkiesbaar; mochten nog andere candidaten worden genoemd
dan ontvangen de Afdeelingen daarvan tijdig kennis.
V. Verkiezing van twee afgevaardigden voor het Hoofdbestuur.
Aanbevolen door het D.B.:
1. Dr. B. de Gaay Fortman te Dordrecht (aftr.);
Ds. N.J. Pattist, Middelburg.
2. Majoor K.E. Oudendijk, Den Haag (aftr.);
Prof. Dr. A.J. van den Bergh, Utrecht.
Zie opmerking bij IV.
VI. Herziening van het Groepsreglement. (Het ont-
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werp wordt aan de Groepsraadslenden en de Afdeelingsbesturen gezonden).
VII. Voorstellen van het Dagelijksch Bestuur.
De Groepsraad benoeme een deskundige commissie, die de opdracht zal ontvangen
een lijst samen te stellen van Nederlandsche toonkunstwerken ten dienste van
muzieken zangvereenigingen.
Toelichting. Wie de programma's der uitvoeringen van muziek- en
zangvereenigingen van den eersten tot den laagsten rang nagaat, zal ontwaren, dat
aan de eigen Nederlandsche toonkunst zoo goed als geen aandacht geschonken wordt.
Wellicht komt hierin verbetering als van de Groep een aansporing uitgaat met een
lijst ter keuze van Nederlandsche werken.
2. De Taalcommissie worde onder het Hoofdbestuur geplaatst.
Toelichting. Daar de bemoeiingen der T.C. zich uitstrekken over alle stamgebieden
is het wenschelijk, dat zij als instelling van het Hoofdbestuur worde beschouwd.
VIII. Voorstellen der Afdeelingen. (Deze zullen, als ze nog inkomen, tijdig worden
rondgezonden).
Het Dagelijksch Bestuur.

Beknopt verslag der vergadering van het Dag. Bestuur van Groep
Nederland op 8 Februari 1923 te Amsterdam.
Aanwezig: de heeren Prof. Dr. A.A. van Schelven, Voorzitter; Mr. K.M. Phaff,
Ondervoorzitter; S. van Lier Ez., Penningmeester; Dr. M.A. van Weel en C. van Son,
Secretaris.
Afwezig met kenisgeving: de heer W.J. Lugard.

Punt I. Notulen der vergadering van 2 December 1922.
Deze worden goedgekeurd met wijziging van punt V in: Benoeming eener Commissie
van overleg voor Afdeelingsavonden.

Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen o.a.:
De aandacht der Afdeelingsbesturen is gevestigd op de rolprentvertooningen, welke
uitgaan van den Handelscommissaris der Unie van Zuid-Afrika te Rotterdam en die
kosteloos bezocht kunnen worden.
De heeren Van Everdingen en Heynings hebben hun benoeming tot leden der
Commissie van overleg voor Afdeelingsavonden aangenomen, eerstgenoemde
voorwaardelijk.
Van Tak Brussel is op aanvraag een lijst van goede Vlaamsche sprekers ontvangen.
Dankbetuiging der Jongeliedenafdeeling Rotterdam voor den geldelijken steun
ten behoeve van den opstellenwedstrijd.
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De heeren E.A. Hofman en Mr. H.P. Schaap hebben hun benoeming tot lid der
Reglementscommissie aangenomen. Deze heeft een ontwerp gereed.
Klacht van den heer Croin, Penningmeester der Afdeeling Haarlem, over de
nalatigheid van verschillende afdeelingspenningmeesters. Hij dringt er op aan, dat
de Groepspenningmeester hen tot hun plicht zal brengen.
Deze zegt zooveel mogelijk de eenheid in de geldelijke administratie te bevorderen
en dat ook in het vervolg te zullen doen.
Rondzendbrief aan de Afdeelingen om mee te werken aan den feestavond door
de Afd. Dordrecht bij de herdenking van het 25-jarig bestaan den bezoekers aan te
bieden. Eenige aanbiedingen kwamen reeds in.

Punt III. Mededeelingen over de Herdenking van het 25-jarig bestaan van
het A.N.V.
De Secretaris geeft een overzicht van de plannen voor de herdenking, die op 24, 25
en 26 Mei zullen plaats hebben en, als allen en alles meewerken, veel beloven. De
te Dordt samengestelde commissie heeft f 1000 crediet van het Hoofdbestuur
ontvangen, f 500 van de Afd. Dordt en vraagt f 500 van Groep Nederland.
De aanvraag wordt toegestaan.

Punt IV. Opstelling van een programma voor den Groepsdag in Mei,
voorafgaande aan den Stamdag.
De Secretaris is van meening dat deze bijeenkomst, welke vermoedelijk 25 Mei zal
moeten plaats hebben van 10 tot 12 uur 's morgens niet mag gevuld worden met
reglementsbesprekingen e.d.
De Voorzitter is het daarmee eens en zou alle vereenigingswerkzaamheden willen
samenbrengen op een Groepsraadsvergadering einde Maart, om den Groepsdag beter
te kunnen zetten in de lijst der herdenking. Spr. stelt als voornaamste punt van dezen
dag voor een dialectenmorgen en vraagt den heer Van Weel daarvoor de noodige
inlichtingen in te winnen en stappen te doen.
Besloten wordt einde Maart een Groepsraadsvergadering te houden; als punten
van behandeling worden genoemd: jaarverslag, rekening en verantwoording,
behandeling van het ontworpen nieuwe reglement en verkiezing van twee
afgevaardigden in het Hoofdbestuur en twee leden van het Dag. Bestuur, een in de
plaats van Mr. Van Ommen Kloeke, die bedankt heeft.

Punt V. Herleving van Afdeelingen.
De Secretaris deelt mede, dat hij voor zoover zijn beperkten tijd het toelaat, bezig
is zooveel mogelijk de gevallen steken der laatste jaren op te rapen en doet de
volgende mededeelingen:
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West-Zeeuwsch-Vlaanderen, nieuwe afdeeling met zetel te St. Anna ter Muiden,
secretaris de heer E.P.v.d. Werff, Leeraar R.H.B.S. Deze vraagt f 50.- subsidie voor
een eersten propaganda-avond, welke wordt toegestaan.
Wageningen: Door persoonlijk bezoek van den Groepssecretaris en samenspreking
met enkele belangstellende leden is de Afdeeling weer tot nieuwe werkzaamheid
gekomen. Prof. Casimir heeft zich bereid verklaard voor de Afdeeling een lezing te
houden over Zuid-Afrika.
's-Hertogenbosch: Daar heeft Mr. Phaff een zeer geslaagde proef genomen met
persoonlijke propaganda door een jongen man, den heer H.F.C. Smeulders, die reeds
vele nieuwe leden aanbracht en ook secretaris is geworden. Dezelfde werkwijze zal
te Breda worden toegepast.
Brielle: Pogingen tot herleving in de stad van Joh. Been en ons gedenkraam
slaagden nog niet.
Schiedam: De overgebleven oude bestuurders dringen aan op persoonlijk bezoek
om nieuw leven te wekken.
Groningen: Door inning der achterstallige bijdragen en aanschrijving van alle
leden is een grondslag gevonden voor een nieuw Afdeelingsbestuur.

Punt VI. Rondvraag.
1. De Voorzitter geeft in overweging een adres te richten aan den Minister van
Onderwijs, om te bevorderen, dat aan de Letterkunde als studievak aandacht worde
gewijd op alle inrichtingen van M.O., waaronder voortaan ook de gymnasia vallen.
De heer Van Weel raadt in dezen samenwerking aan met de Vereeniging van
Academisch gevormde leeraren.
De vergadering vereenigt zich met beide denkbeelden.
2. De Voorzitter stelt voor 24 Februari een samenkomst te beleggen van het Dag.
Bestuur met de afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur om art.
50 (voeling houden) in toepassing te brengen, en aldus betere samenwerking en
overleg te verkrijgen.
Aangenomen.
3. De Voorzitter stelt voor er bij het Hoofdbestuur op aan te dringen van het Mei-nr.
van Neerlandia een propagandanummer te maken.
Aangenomen.
4. De heer Van Weel zegt, dat de Taalcommissie meent, dat Groep Nederland
indertijd tegen het reglement zondigde, toen zij de T.C. instelde op grond van wat
het A.N.V. wil. Zij behoort eigenlijk onder het Hoofdbestuur.
Besloten wordt hierover den Groepsraad uitspraak te laten doen.
5. De secretaris zou gaarne zien, dat een commissie worde opgedragen een lijst
samen te stellen van Nederlandsche muziekwerken en die te zenden aan alle muzieken
zangvereenigingen, met verzoek te bevorderen dat voortaan ook de Nederlandsche
toonkunst een plaats inneme op de programma's, die thans nog maar al te vaak
uitsluitend buitenlandsche werken bevatten.
Aangenomen.
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Adres.
Dordrecht, 19 Febr. 1923.
Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
's-Gravenhage.
Het Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond neemt
de vrijheid door dezen Uwe hulp in te roepen voor een z.i. zeer noodige verbetering
van het weldra in behandeling komende ontwerp der Middelbaar-Onderwijswet, een
verbetering in zake het leerplan van de daarbij voorgestelde Hoogere Burgerscholen
met 3- en 4-jarigen cursus.
Volgens de artt. 18, lett. f en 19, lett. h. der wet omvat dat leerplan onder meer:
‘de Nederlandsche taal’.
Het bezwaar nu, dat voormeld bestuur in dezen heeft is, dat de Minister daarbij
de Nederlandsche letterkunde heeft uitgesloten. Inderdaad uitgesloten, omdat zij in
het leerplan der overige middelbare scholen afzonderlijk wordt vermeld, maar hier
niet, vgl. art. 15, lett. 2c, 3b, 4m, art. 16, lett. c, art. 20, lett. m, art. 21, lett m, art. 22,
lett. a.
Wij kunnen niet inzien, wat zulk een regeling aanbevelenswaardig maakt. De
Hoogere Burgerscholen met 3- en 4-jarigen cursus zullen o.i. bezocht worden door
jongens en meisjes, die later in allerlei ondergeschikte betrekkingen min of meer den
weerstand van ons volk moeten vormen. Hebben dezen geen behoefte aan de kennis
van zulk een belangrijken beschavingsfactor, als onze letterkunde is? Is de vormende
kracht, die van de lezing en bestudeering van onze klassieken uitgaat voor hen niet
noodzakelijk? Naar onze meening zal ons volk alleen dan een eigen beschaving
kunnen handhaven, zal het gevaar, om door de ons omringende beschavingen te
worden opgeslorpt alleen dan te vermijden zijn, als wij geen enkel middel verzuimen,
om, hetgeen wij in dezen bezitten, een zoo breed mogelijken grondslag in ons
volksleven te geven. Ook dit middel moeten wij aanwenden.
Wij zouden daarom zeer gaarne zien, dat U - bijv. door een amendement opkwaamt voor een zoodanige wetswijziging, dat ook op de genoemde scholen het
onderwijs in de Nederlandsche letterkunde tot het leerplan zal gaan behooren.
Mocht U bij de behandeling van deze aangelegenheid er dan ook nog op kunnen
wijzen, dat het Uwe bedoeling is, dat bij het onderwijs in dit vak ook aandacht zal
worden geschonken aan de letterkundige voortbrengselen van den Vlaamschen en
Zuidafrikaanschen tak van onzen Nederlandschen stam, dan waren onze stoutste
wenschen vervuld.
Namens het bestuur voornoemd,
met de verschuldigde gevoelens van hoogachting,
(w.g.) A.A. VAN SCHELVEN, Voorzitter.
C. VAN SON, Secretaris.

Van de Afdeelingen.
Rotterdam.
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Ter viering van het 25-jarig bestaan van het A.N.V. hebben de Rotterdamsche
Afdeelingen een tweetal avonden gegeven, waarvan de eerste plaats had op Zaterdag
27 Januari j.l. Het was een Hollandsch Boerenbal. Al de aanwezigen waren volgens
voorschrift in boerendracht, ook het bedienend personeel en het strijkje. De voorzitter
der Jongelieden-Afdeeling, de heer Rosenthal, trad op als ‘Burgervaor’ en zag er in
zijn oudhollandsch kostuum keurig uit. De overige bestuursleden waren ‘Raôtsleen’
en ‘Wethouwers’. Als een aardige bijzonderheid kunnen wij nog mededeelen, dat
zelfs de verslaggever van de Nieuwe Rott. Courant als boer het feest bezocht.
Er waren prijzen beschikbaar gesteld voor de ‘mooiste groepen’, de
oorspronkelijkste boer, de mooiste boer, de mooiste boerin en het leukste paar.
Gedurende den geheelen avond heerschte er de echt gezellige stemming, die reeds
jaren de avonden van het Alg. Ned. Verbond kenmerkt.
De opbrengst van den avond kwam ten goede aan het Comité voor Nederlandsche
kinderen in den Vreemde.
Den tweeden avond, 21 Februari, vergastte Hubert la Roche den leden der beide
Afdeelingen op een Dietschen Kunstavond: dicht- en tooneelwerken van Vlaamsche
en Hollandsche schrijvers.
Dr. J. van der Valk herdacht in een kort openingswoord het in Mei a.s. door het
geheele Verbond te vieren zilveren feest en zette nog cens het doel van het A.N.V.
uiteen.
De vermaarde Vlaamsche tooneelspeler droeg daarop verzen voor van Gezelle,
Pol de Mont en Multatuli, prozawerk van Jan Fabricius en Frans Gittens.
De belangstelling was groot, de bijval niet minder.
Deze avond beduidt tevens een krachtige opleving der Burger-Afd. Rotterdam
onder een nieuw bestuur, dat als volgt is samengesteld: Dr. J. van der Valk, voorzitter;
J. van de Wall, ondervoorzitter; G.A. Rosenthal, secretaris; D.J. Tijssens,
penningmeester; Mej. Dr. H.C.H. Moquette; W.J. Roodenburg.

Oost-Indië.
Een grootsch werk des vredes.
Achtereenvolgens besprak ik in Neerlandia de verschillende deelen van het bekende
Standaardwerk van den heer H.F. Tillema: ‘Kromo Blanda’.1) Ik wees daarbij telkens
op de reuzentaak, die Nederland daarginds te volbrengen heeft in de genees- en
heelkundige verzorging van al die millioenen, die, door tal van kwalen geteisterd,
uit een poel van onkunde en bijgeloof moeten worden opgetrokken om te kunnen
opwassen tot geestkrachtige menschen.
Ik was bij die bespreking altijd eenigszins bezorgd, dat de lezer van 's heeren
Tillema's ‘Darkest India’ (als ik dat een oogenblik zoo noemen mag) in den waan
zou gebracht worden, dat Nederland op dat gebied nog niets heeft tot stand gebracht.
Dit zou een zeer betreurenswaardige vergissing zijn. En daarom vind ik het even
aangenaam als nuttig in het onderstaande te wijzen op wat ik noem ‘een grootsch
werk des vredes’, dat geleidelijk, zonder veel ophef, is tot stand gebracht. Aan dat
werk is voor altijd verbonden de naam van wijlen
Dr. A.H. Nijland,
1) O.a. in Juli 1921, Febr. 1922.
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een naam, dien millioenen Indonesiërs met eerbiedige dankbaarheid moeten noemen.
Een bevriende hand zond mij een uittreksel uit een rede, door dr. Noordhoek Hegt,
dr. Nijlands opvolger, gehouden in de Afd. ‘Batavia’ der ‘Vereeniging tot bevordering
der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië’.
Wel gaarne neem ik die schets in dit artikeltje op, zoowel van wege de hoogachting,
die ik voor dezen waardigen overledene persoonlijk koester, als omdat wij hier weer
een nieuw voorbeeld zien hoe één voortreffelijk man,
- een man van diep plichtsgevoel en stoere werkkracht
- voor millioenen een zegen kan zijn.

‘Toen Nijland in begin 1899 zijn ontslag als officier van gezondheid had verkregen
en benoemd werd tot directeur van 's Lands Koepokinrichting en Instituut Pasteur,
stelde hij zich als ideaal de bereiding van de koepokstof zoodanig te verbeteren, dat
geheel Indië van dierlijke stof zou kunnen worden voorzien. Dit is hem na jarenlange
proefnemingen gelukt. De koepokstofbereiding was dus geen bezwaar meer om
Nijland's ideaal: alle inentingen in Nederlandsch-Indië te doen geschieden met
virulente dierlijke vaccine, te verwezenlijken.
Hij ontwierp voor het gebruik door vaccinateurs een
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practisch instrumentarium; een sterilisator voor vaccinepennen waarmede zelfs de
eenvoudigsten van geest goed kunnen werken.
Nijland heeft ook groote verdiensten gehad voor het inrichten van den
vaccinedienst, vooral in de buitenbezittingen. Hij ontwierp voor deze streken, waar
zeer wanordelijke toestanden op dit gebied heerschten, een stelsel, waardoor het
mogelijk was de vaccinateurs elken dag te controleeren en het werken van deze lieden
veel productiever te maken.’1)
De lezer stemt ongetwijfeld in met mijne meening dat hier een nobel landsdienaar
op last der Ned. Ind. regeering een ‘grootsch werk’ heeft volbracht.
In den vorigen jaargang van Neerlandia (blz. 25) vertelt de heer I.v.d. Have van
een gesprek, dat hij hield met den scheepsdokter van de ‘Montoro’, reizende van
Brisbane naar Darwin. Deze zei hem o.m.: ‘I have been all over the Globe and have
studied in different parts of the world the Medical Service, but I can assure you those
of the Dutch in Java are the best I ever saw.’
Ik ben niet genoeg op de hoogte van de toestanden elders om te durven zeggen:
‘Die scheepsdokter heeft gelijk,’ maar wel weet ik, dat telkens zulk een verrassend
oordeel uit bevoegden mond wordt gehoord. Toen indertijd de heer Van Kol, wel
wat gauw in 't uitspreken van een afbrekend oordeel, den staf had gebroken over de
geneeskundige verzorging van de Meccapelgrims aan boord van de Nederlandsche
Mailbooten, toonde de bezadigde heer Kielstra (die den heer v.K., zooals deze
klaagde, vervolgde ‘als een horzel’) op grond van onweerspreekbare gegevens aan,
dat nergens elders de verzorging zoo goed was.
Hoe het zij, dat men in Indië de koepokinenting voor al die millioenen inwoners,
zelfs in de meest afgelegen gewesten tot zoodanige hoogte heeft ontwikkeld, moet
met gulden letters in de Indische geschiedrollen worden opgeteekend.
Men vergete het niet, heeft Nederland een ‘eereschuld’ aan Indië, het omgekeerde
is niet minder waar.
Want men weet toch, hoe al die armzalig levende volksstammen door de pokziekte
werden geteisterd en soms bijna uitgeroeid.
Toen ik, nu 30 jaar geleden, met anderen een reisje maakte in de (toen nog
onafhankelijke) Karo-Bataklanden, was mij door 't reisgezelschap de zorg
toevertrouwd over de kleine reisapotheek. De inlanders, die dat al gauw gemerkt
hadden, bestormden mij met aanvragen om geneesmiddelen tegen pokken en
kropgezwellen, waaraan ik hen helaas niet kon helpen.2)
Als zóó het Westen in alles de hand uitsteekt naar het hulpbehoevende Oosten,
moet dit leiden tot een hechte vereeniging van West en Oost.
's-Gr.
v.L.

Suriname.
1) Tot mijn spijt bleek mij bij ontvangst van de drukproef, dat wegens plaatsgebrek, deze schets
aanmerkelijk moest besnoeid worden.
2) Cognac vonden onze Inlandsche dragers een uitnemend middel tegen buikpijn, maar toen ik
er een flinken schuif chinine doorgemengd had, verminderde 't aantal buikpijnlijders snel.
Een kwam zeer geheimzinnig vragen, of er ook een geneesmiddel bij was, dat hem
onweerstaanbaar kon maken voor de schoone zijner keuze; ik moest hem teleurstellen.
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Adres in zake de begrooting voor Suriname.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond zond 6 Februari het
volgende adres aan den Minister van Koloniën:
Uwe Excellentie heeft gemeend een, op de in de kolonie Suriname voorloopig
vastgestelde huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1923 uitgetrokken post,
ter bestrijding van de mijnwormziekte, van het ontwerp tot definitieve vaststelling
dier begrooting te moeten afvoeren
De beantwoording der vraag of door zoodanigen maatregel niet in groote mate
worden belemmerd, zoo niet geheel te niet gedaan, de zoo noodzakelijke en reeds
met goeden uitslag bekroonde pogingen om door krachtigen strijd tegen de, de
arbeidersbevolking ondermijnende, ankylostomiasis, haar voortbrengende kracht te
verhoogen, valt buiten het terrein waarop het Algemeen Nederlandsch Verbond zich
beweegt.
Wanneer evenwel tevens door dezen maatregel naar de meening van het
hoofdbestuur schade wordt gedaan aan de nationale eer, meent het ten volle
gerechtigd, ja verplicht te zijn, daartegen zijn stem te verheffen.
Het Hoofdbestuur meent daarom eerbiedig te mogen opmerken, dat toen ongeveer
acht jaar geleden de belanglooze en kostbare arbeid van de Amerikaansche Rockefeller
Foundation, ter bestrijding der mijnwormziekte, zonder tegenspraak de geesel der
arbeidersbevolking, in de kolonie werd toegelaten, daarmede tevens werd aanvaard
de zedelijke verplichting, zelfs al ware dit niet uitdrukkelijk overeengekomen, zorg
te dragen, dat de verkregen uitkomsten niet te loor gingen, doch integendeel daarop
krachtig kon worden voortgebouwd.
Dit nu geschiedt niet en die verplichting wordt niet nagekomen, wanneer de matige
sommen daarvoor door de kolonie gevraagd, niet worden toegestaan en Nederland,
dat ginds toch reeds niet veel meer te verliezen heeft, zal daardoor in de oogen van
Amerika steeds meer worden een natie, onmachtig om zijne Westindische kolonie
te beheeren.
Het Hoofdbestuur, Uwer Excellentie welwillende aandacht vragende voor de
uitmuntende artikelen over deze aangelegenheid in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 30 December 1922, avondblad B en van 2 Januari 1923 avondblad B, vertrouwt,
dat ook Uwe Excellentie bij nadere overweging het inzicht zal deelen, dat inderdaad
Nederland's eer als Koloniale mogendheid, den besproken maatregel niet duldt en
alsnog bereid gevonden zal worden het door de kolonie gevraagde bedrag ter
bestrijding der mijnwormziekte toe te staan.
***
Het verheugt ons te kunnen melden, dat de Minister op zijn besluit is teruggekomen
en de begrooting is aangenomen met handhaving van den post voor bestrijding van
de mijnwormziekte.

Vlaanderen.
‘Le beffroi de Flandre.’
‘Revue régionaliste mensuelle de la Flandre française.’
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‘Hoe nu?’, zullen de getrouwe lezers van Neerlandia vragen, ‘een Fransch
maandblad, dat nog wel de vermetelheid heeft, te spreken van “la Flandre française”,
vindt een plaats voor bespreking in òns blad?’
Ja, lezers, en niet alleen wil ik een bespreking van dit maandblad geven, maar ik
wil er zelfs een warme aanbeveling bijvoegen! Want dit is maar niet zoo'n gewoon
Fransch blad ter bevordering van ‘la culture latine’ in onze Dietsche gouwen, en met
‘la Flandre française’ bedoelt het niet te zeggen, dat Vlaanderen eigenlijk Fransch
is, in plaats van goed-Nederlandsch, - neen, niets van dit alles, Le beffroi de Flandre
beoogt integendeel bij de verst-verwijderde en meest-verwaarloosde bewoners van
ons Nederlandsch taalgebied, bij de nog-altoos-Vlaamsch-klappende inwoners van
dat gedeelte van het oude Vlaanderland, dat sinds langen tijd in Frankrijk ligt (gevolg
van herhaalde veroveringen van het Zuiden uit), nieuw leven te wekken en hen
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bewust te doen zijn van hun eigen aard en om opnieuw liefde voor hun gewest en
voor hun eigen geschiedenis bij hen wakker te roepen.
Waarom dit tijdschrift dan niet in het Vlaamsch verschijnt? Wel, omdat het dan
z'n doel zou missen! De bewoners van dit gedeelte van het ‘Westland’,1) zooals de
West-Vlamingen zeggen, spreken wel hun Vlaamschen tongval, maar ze kunnen het
algemeen beschaafd Nederlandsch niet lezen, - nòg niet lezen, is beter! - omdat ze
er nooit toe in de gelegenheid waren. De goede wil is echter aanwezig, evenals hun
samenhoorigheidsgevoel met hun broeders uit den staat België, en dit openbaart zich
hierdoor, dat boven-rechts op den omslag van het blad gedrukt staat: ‘Alles voor
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus,’ de bekende kreet van de Vlaamsche jongens
aan den Yzer, die dat op de kruiskens hunner gevallen makkers kerfden, - welke
kruiskens dan werden omvergehaald door de legeroverheden, omdat er niets opstond
van la Belgique; - en ook hierdoor, dat het blad over een vast
vertegenwoordigermedewerker beschikt over de grens, te Veurne, n.l. den heer E.
Gyselinck, die gaarne Nederlandsche bijdragen wil in ontvangst nemen.
Het maandblad wordt uitgegeven te Duinkerke, onder de bekwame leiding van
den heer G. van den Bussche (Royerstraat 5) en bevat steeds vele zéér lezenswaardige
bijdragen. Ik kan niet nalaten, hier nog eens te herhalen, wat ‘De Poperinghenaar’,
nieuwsblad voor Poperinghe en omstreken, van 17 September 1922, over deze zaak
schreef:
‘Het oogenblik schijnt gekomen om te trachten het plan te verwezenlijken, door
“Pro Westlandia” opgevat, om door middel van avondscholen, niet enkel in de steden:
Duinkerke, St. Winoxbergen, Hondschoote, Hazebroeck, Rijssel enz., maar ook,
langs geheel de grens, als een begin, in elk dorp, door het toedoen van rechtover
wonende Vlaamsche leerkrachten, het Nederlandsch daar weer aan te leeren! Want
dit is ook wel kenschetsend, dat dit nieuwe tijdblad niet zoozeer de oeconomische
decentralisatie beoogt, maar vooral of uitsluitend werkt voor het geestelijk en
verstandelijk lot van de zoo verwaarloosde Vlamingen in Frankrijk! En dat juist is
nieuw en is in de hoogste mate verheugend! Op zijn voorblad immers staat te lezen:
“La décentralisation administrative, sociale, littéraire et artistique”;.... wij
onderstreepten: littéraire!’
Tot slot wil ik vermelden, dat men tegenwoordig in onze universiteitsbibliotheken
‘Le beffroi’ onder de tijdschriftenverzameling kan aantreffen. Leest het blad eens,
en - schrijft er eens in.
Groningen, Februari 1923.
Mr. H.P. SCHAAP.
Met instemming plaatsen wij deze bijdrage van Mr. Schaap, die als student reeds
zoo groote belangstelling toonde in de Grootnederlandsche beweging en deze, nu
hij de burgermaatschappij is binnengetreden, zeker zal voortzetten, getuige zijn
aandachtvestiging op het Fransch-Vlaamsche maandschrift, waarvan ook wij met
ingenomenheid kennis namen, omdat het den Franschen en Franschgezinden in hùn
taal juister begrip kan bijbrengen omtrent de Vlaamsche beweging.
Om slechts één voorbeeld te noemen: In het jongste Oct.-nr. komt een artikel voor
over ‘La Presse Flamande en Belgique’, dat na een heldere uiteenzetting van de
1) Het eigenlijke Westland bestaat uit de ambachten van Veurne, St. Winoxbergen en Broekburg,
ook het Platte Vrije geheeten.
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Vlaamsche stroomingen, een uitgebreide lijst geeft van de Vlaamsche bladen en
tijdschriften, die in België verschijnen, welke op zich zelf reeds een welsprekend
getuigenis aflegt van het Vlaamsche leven en de getalsterkte der bevolking van
Vlaamsch België.
De torenwachter in Duinkerke, die terecht verklaart, dat de Vlaamsche Beweging
‘n'a rien d'anti-français et que la lutte est dirigée non contre 1e français mais contre
la francisation de la Flandre’ verdient als voorpost onze blijvende aandacht.
Red.

Tak Brussel.
Het in de jongste algemeene ledenvergadering van tak Brussel gedeeltelijk vernieuwd
bestuur bestaat, voor het vereenigingsjaar 1923, uit de heeren: Omer Wattez, rustend
leeraar, gewezen bestuurder van de Kon. Vlaamsche Academie, voorzitter; Joh.
Kesler, rustend leeraar, ondervoorzitter; M.J. Liesenborghs, journalist, 1e secretaris;
M. Stijns, journalist, 2e secretaris; Dr. W. van Eeghem, leeraar aan het Kon. Atheneum
te Brussel, penningmeester; R. de Snerck, ambtenaar, boekbewaarder; Mr. W. Thelen,
advocaat, commissaris.

Wederoprichting groep Vlaanderen.
Daar de takken Brussel en Lokeren thans weer in een bloeienden toestand verkeeren
en ook Antwerpen zijn werkzaamheden heeft hervat, achten de besturen dezer takken
het oogenblik gekomen om tot de samenstelling van een nieuw groepsbestuur over
te gaan. Ten einde tot deze samenstelling te kunnen overgaan zal Zondag 4 Maart
a.s. te 1 uur, een vergadering van afgevaardigeen der Vlaamsche takken worden
gehouden te Brussel.

Amerika
Nederlandsche Nederzettingen in de Ver. St. van N.-Amerika.1)
Inleiding. In den loop der eeuwen hebben zich tal van Nederlanders in het buitenland
gevestigd. Onwillekeurig vraagt men zich af: wat is er van deze Nederlanders en hun
nakomelingen geworden, welke beteekenis hebben zij gehad, welken invloed
geoefend, in hoeverre het Ned. karakter bewaard enz. enz. Eenige onzer
geschiedkundigen vooral onder diegenen, welke zich de kerkelijke of wel de
economische geschiedenis tot studieveld kozen, hebben meer of minder rechtstreeks
op genoemde vragen een antwoord trachten te geven. Men denke bijv. aan de studie
van Prof. Eekhof over de Ned. Hervormde Kerk in Amerika, de geschriften van Prof.
A.A. van Schelven over de Ned. vluchtelingenkerken in Engeland en Duitschland.
Daarnaast zij in herinnering gebracht het vele, dat de laatste jaren over onze vroegere
handelsbetrekkingen openbaar gemaakt is, waardoor nieuwe gegevens bekend werden
over Ned. handelskolonies te Smyrna, Nantes en elders. Kerk of handel vormen hier
het uitgangspunt en veelal het eenige gezichtspunt. Over de Nederl. landbouwkoloniën
in het buitenland is te onzent nog weinig verschenen en ook dan veelal eenzijdig
bekeken. Naar ik meen te weten, is echter in ons land tot nu toe geen poging gedaan,
om een der zoo talrijke Ned. kolonisaties uit een meer algemeen, uit een
1) Rede gehouden in het Aardrijkskundig Genootschap op 13 Jan. 1923. Red.
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sociaal-geografisch standpunt te beschouwen. Sedert eenige jaren nu verzamel ik
gegevens voor eene studie over de vestiging van Nederlanders in de Ver. Staten van
N.-Amerika in de 19de en 20ste eeuw. Ik tracht daarbij na te gaan, welke
beweegredenen leiden tot vertrek, waar men zich vestigt en op welke wijze men zich
aanpast aan bodem, klimaat en bevolking van het nieuwe land, welke verandering
daardoor bij den kolonist plaats vindt en ten slotte, wat de beteekenis van een en
ander is én voor het nieuwe land én voor het oude vaderland.
Ik zal mij beperken tot de bespreking van eenige centra onder de Ned.
nederzettingen in de Ver. St.
Aantal. De geheele 19de eeuw door hebben zich Nederlanders in de Ver. St. gevestigd.
De Amerikaansche emigratiestatistieken, die van 1820 dagteekenen, geven
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van dat jaar tot 1920 een geheel van 220.000 Nederlanders, die zich in de Unie
vestigden. De telling in 1920 toont aan, dat in de Republiek 131.262 menschen wonen
van Ned. afkomst en in Nederland geboren. Van in het oog loopende beteekenis werd
de Nederlandsche emigratie eerst sedert het midden der 19de eeuw.
Oorzaken der emigratie. Groote malaise heerschte toen vrijwel overal in West-Europa.
Tal van menschen waren zonder werk of werkten tegen een hongerloon.
Daartegenover stonden hooge prijzen voor levensmiddelen in verband met het overal
mislukken van den aardappeloogst. Bovendien waren de belastingen zeer hoog,
nawerking nog van de Napoleontische oorlogen. Deze slechte economische toestanden
vormden in veler ziel een voedingsbodem voor ontevredenheid ook op ander, meer
geestelijk terrein. Zoo gevoelde men zich overal in West-Europa teleurgesteld in
zake de volksvrijheid, die slechts schijn bleek. De Noordamerikaansche Republiek
werd het ideaal en vele ‘Europa-müden’ verlieten daarom de Oude Wereld.
Geen wonder dat de emigratiekoorts ook Nederland aantastte. Ook hier heerschte
een geprikkelde volksstemming als gevolg van economischen nood en daardoor ook
overspanning op ander gebied. Op kerkelijk terrein bijv. scheidden de meest orthodoxe
elementen zich af van de Ned. Hervormde Kerk, wat tot bijna ongelooflijke
vervolgingen aanleiding gaf. Ook in Katholieke kringen voelde men zich verongelijkt.
Op politiek gebied ergerde men zich aan de autocratie van Koning Willem I, vooral
in Friesland, waar men zelfs in proza en dichtkunst op de aloude Friesche vrijheid
zinspeelde en van de Hollandsche ambtenarij weinig wilde weten. Toch waren het
ten slotte de economisch het meest bedreigden, die door het voorbeeld hunner
Duitsche buren aangevuurd, besloten naar Amerika te vertrekken.
Godsdienstig karakter. Naar Amerika! werd de roep, die zich uit den Gelderschen
Achterhoek over heel ons land verspreidde en voor vele eenvoudigen een beteekenis
kreeg als de roep naar het Heilige Land in de Middeleeuwen. God wil het! dat was
ook in het midden van de 19de eeuw veler overtuiging. Velen meenden den ondergang
van Europa nabij. Dezen geest te kennen is van belang, omdat hij mede verklaart,
de groote wilskracht, waarmee menig kolonist aan de zoo vele en zoo ontzettend
groote moeilijkheden wist weerstand te bieden. Het is zeer zeker niet toevallig, dat
juist die Nederlandsche kolonisaties in de Ver. St., waar naast de stoffelijke ook de
godsdienstige beweegredenen een groote rol speelden, tot den grootsten bloei zijn
gekomen. Deze geest verklaart ook, dat 't onder de meer gegoeden en meer
ontwikkelden vooral de geestelijken waren, die zich voor deze emigratie moeite
gaven. Het grootste deel van de burgerij zag echter onverschillig toe en toonde de
duffe geestesgesteldheid, die ons uit zoo menige schets in de Camera Obscura bekend
is, den geest van een Stastok, den geest van een Dikkerdak. Gelijk eenige predikanten
zich belast hadden met de zoo berucht geworden emigratie naar Suriname, zoo waren
het ook predikanten, die de emigratie naar Amerika leidden.
Van Raalte. Na een langdurig, nauwgezet onderzoek, waarbij vooral
economisch-geografische beweegredenen een rol speelden, vestigde de predikant
Van Raalte zich met zijn over 't algemeen zeer arme afgescheidene geloofsgenooten
in het boschrijke, heuvelachtige zuidelijk deel van Michigan. Uit een in Nederland
gevormd fonds kocht hij tal van gronden aan, gelegen tusschen een tweetal grootere
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rivieren: de Grand River in het Noorden en de Kalamazoo-rivier meer zuidelijk, maar
aan een kleiner riviertje de Black River, hetwelk uitmondt in een strandmeer. Black
Lake, in die dagen door een duinenrij van het Michiganmeer gescheiden. Temidden
van deze toekomstige verkeerswegen koos men zich een woonplaats en legde de
eerste nederzetting uit: Holland, de toekomstige havenstad der kolonie.
Scholte. De Afgescheiden predikant Scholte vestigde zich ten slotte aan het hoofd
van in het algemeen meer gegoede landverhuizers op de voor kort bewoonbaar
gebleken vruchtbare, maar houtarme prairiën van Iowa. Hij kocht hier land aan,
gelegen tusschen een tweetal rivieren, de Des Moines River en de Skunkriver en
stichtte er de stad Pella.
Van den Broek. De Roomsch-Katholieke priester Van den Broek voerde zijn
geloofsgenooten naar een gebied, dat hij als zendeling reeds jaren bewoond had, naar
de bosschen en grasvlakten aan de Green Bay en Fox River in Wisconsin.
De Jong. In de vierde plaats dient hier genoemd te worden de kolonisatie onder
leiding van den onderwijzer Pieter de Jong. Deze bracht zijn bemiddelde, meest
Hollandsche boeren bezuiden Chicago, naar de prairiën van Illinois, een toenmaals
nog dun bevolkt gebied.
Terreinkeuze. Wij zijn dikwijls geneigd te zeggen, dat Nederlanders zich bij voorkeur
in een waterland vestigen, aan de traditie getrouw. De feiten zeggen echter iets anders.
Alleen onder bijzonder gunstige voorwaarden zijn de Nederlanders bereid ook in het
buitenland den strijd tegen het water te aanvaarden. De meer gegoede Nederlanders
vestigden zich op de prairiën van Iowa, Illinois en Wisconsin, waar door gebrek aan
hout aan eerste vestiging grootere onkosten zijn verbonden. De minder bemiddelden
zetten zich neer in de bosschen van Michigan en Wisconsin, waar de ontginning der
wouden reeds aanstonds het benoodigde bouwmateriaal leverde en eenige verdienste
bood, hoe gering dan ook. Niet alle kolonisten echter toonden wilskracht genoeg,
om door te dringen tot in het Westen. Niet allen durfden het leven aan in de dichte
wouden of op de eenzame prairiën. Vandaar, dat velen onderweg achterbleven in de
steden en daar een weliswaar afhankelijker, maar minder gevaarlijk bestaan vonden
in de fabrieken. Zoo ontstonden naast de genoemde landbouwkoloniën in Michigan,
Illinois, Wisconsin en Iowa een tweetal industriekoloniën, nl. te Paterson New Jersey
en te Grand Rapids Michigan.
Bodem. Al deze koloniën echter zijn gelegen in een gebied, dat ondanks velerlei
afwijking in hoofdzaken met den Nederlandschen bodem overeenkomt; zij liggen
nl. alle in het morenengebied van den diluvialen gletscher. Van hoeveel belang het
is, dat men niet geheel vreemd tegenover den boden staat, blijkt, als men denkt aan
eenige kolonisatiepogingen van Nederlanders in Californië en Colorada, die mislukten,
vooral omdat de bodem er zoo geheel anders is als in Nederland en men deze gronden
daardoor niet wist te gebruiken.
Klimaat. Ook ten opzichte van het klimaat bestaat veel overeenkomst, al de genoemde
koloniën bijv. liggen evenals Nederland in het gebied tusschen de jaarisothermen
van 4o en 12o. Toch hebben ook hier de afwijkingen, als daar zijn: groote hitte- en
droogte-perioden, de plotselinge veranderingen evenals de bodemafwijkingen den
Hollanders nog vele bezwaren opgeleverd: ziekten veroorzaakt, den oogst doen
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mislukken enz. Bezwaren echter, die niet onoverkomelijk bleken, integendeel men
wist ze tenslotte voor een groot deel te overkomen, door aanpassing in kleeding,
woningbouw, levenswijze en keuze der voortbrengselen. Nederlandsche kolonisaties
in dat deel der Ver. St. met een geheel ander klimaat, zijn echter veelal mislukt, zoo
in Texas en Florida.
Bevolking. Voor zoover de Nederlandsche kolonisten met de bevolking te doen
hebben, kunnen zij beter overweg met de bevolking van het Noorden dan met die
van het Zuiden. Van de Indianen in het Noorden had men weinig last, van de
Amerikanen veel steun, vooral van die van oud-Nederl. afkomst. In het Zuiden echter
vormt de negerarbeid voor vestiging van blanken een groot bezwaar, hoe sympathiek
de Nederlanders overigens tegenover het negervraagstuk stonden. De Hollanders
werkten
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krachtig mede aan de bevrijding der slaven. Een der wegen, de undergrounds,
waarlangs gevluchte negers naar het Noorden ontkwamen, ging over Pella, waar men
mij nog de woning toonde, waar voor jaren de vluchtelingen een gastvrij onderdak
vonden.
Moeilijkheden in de bosschen. Het zou mij te ver voeren uitvoerig de moeilijkheden
te schilderen, waarmede de eerste kolonisten hadden te kampen. Hoe vreemd, hoe
onhandig stond de Nederlandsche kolonist in Michigan aanvankelijk tegenover de
Amerikaansche woudreuzen. Eerst met hulp der Amerikanen wist hij ze te vellen.
Maar de ontwouding had het ontstaan van poelen en plassen tot gevolg.
Moeraskoortsen braken uit, dokters ontbraken. Velen stierven in loofhutten of onder
den blooten hemel, waar voor het bouwen van woningen de krachten ontbraken. Ja,
zoo groot was het aantal sterfgevallen, dat velen de wanhoop nabij waren. Maar de
onvermoeide Van Raalte sprak woorden van troost, wekte de geestkracht op: men
mocht den strijd niet opgeven. Het geloof schonk nieuwe kracht en men zette den
arbeid voort.
Op de prairiën. Van anderen aard, maar niet minder ernstig waren de moeilijkheden
op de prairiën. Bij gebrek aan hout groef men zich een woning in den grond. De
uitwaseming van den voor het eerst bewerkten grond deed ook hier ziekten ontstaan.
De felle prairiewind, de zoo beruchte Northern, vernielde het pas begonnen werk;
nu eens droogte, dan weer de sprinkhanen vernielden den oogst. Bovendien - en dat
gold voor alle koloniën - ontbrak aanvankelijk een afzetgebied voor de producten,
waardoor geldgebrek ontstond. Maar ook hier hield het geloof de kolonisten staande.
Vele slachtoffers heeft deze overplanting van den Nederlandschen stam op
Amerikaanschen bodem gekost, maar het doel werd bereikt, de plant schoot wortel,
hechtte zich steeds steviger en groeide uit.
Groei van Michigan. Langzaam was deze groei maar blijvend, nog in onzen tijd. In
Michigan, om de stad Holland, ontstonden tal van dorpen: Zeeland later tot city
uitgebreid, Groningen, Vriesland, Drente, Zutphen, Borculo e.a., in hun namen reeds
weergevend de plaats van herkomst der bewoners. Het waren meest landbouwdorpen.
Het veelzijdigst ontwikkelde zich ‘de stad’, zooals men Holland meestal aanduidde.
Vele fabrieken ontstonden er: voor dakpannen of shingles, voor meubelen, voor leer
e.a. grondstoffen die de omgeving leverde. Doorgraving van den duingrond bracht
het Zwarte meer in verbinding met het Michiganmeer en maakte Holland tot
havenstad. Landbouw, nijverheid en handel zetelden er dus. Bankinstellingen werden
gesticht. Bovendien werd het geestelijk middelpunt door een hoogeschool ‘Hope
College’.
Wel werd de stad, evenals Chicago, in 1870 door bosch branden voor een groot
deel vernield, maar met groote energie weer opgebouwd. Wereldstad is Holland
echter nog niet geworden. Het groote verkeer nl. zocht de rivierdalen der grootere
rivieren op. Holland is gebleven een landelijke stad en telt thans ruim 12.000 inwoners.
Voor de echte Amerikanen, de 100%, is het te rustig.
Pella. Langzamer nog was de groei van Pella. Minder veelzijdig dan Holland, meer
uitsluitend landbouwstad, hoewel ook hier de nijverheid niet ontbrak, ontwikkelde
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het zich als de meeste landbouwkoloniën, slechts zeer geleidelijk. Daarbij kwam
nog, dat om Pella vele Amerikanen woonden, zoodat hier niet zoo'n uitgebreide
Nederlandsche kolonie kon ontstaan als in Michigan. Toch droomde ook Pella zich
een groote toekomst: hoofdstad van Iowa zou het worden. Maar ook Pella bleef
buiten de groote verkeerswegen, die de rivierdalen zochten, vooral toen men den
waterafvoer beter beheerschte. Zoo werd niet Pella nabij de rivier, maar het eenige
uren verder westwaarts gelegen Des Moines aan de Moinesriver de hoofdstad.
Wisconsin en Illinois. Ook de landbouwkoloniën in Wisconsin en Illinois breidden
zich uit en namen in welvaart toe, vooral toen de groei van naburige steden het
afzetgebied voor landbouw- en veeteeltvoortbrengselen vergrootte. De snelle opkomst
van Chicago bijv. maakte menig Hollandschen kolonist in eenige jaren rijk, vooral
toen de stichting der Pullmanfabrieken nabij de Nederl. nederzetting Roseland de
waarde der gronden deed stijgen.
Jaren lang zijn de genoemde vier koloniën voor de Ned. landverhuizing van groote
beteekenis gebleven. Zij werden het doel voor duizenden landbouw-emigranten,
vooral van godsdienstigen huize. De toenemende bevolking deed echter gebrek aan
land ontstaan, een gebrek, dat zich het eerst in Pella deed gelden. Een deel der oudere
generatie, maar vooral de jongeren, als kinderen in het land gekomen, thans
opgegroeid, voelden als menigeen hunner stamverwanten in Zuid-Afrika het
trekkersbloed in zich. Nog bijna onbewoonde gebieden in het N.W. van Iowa werden
aangekocht en eene dochterkolonie naar Pella's voorbeeld gesticht in 1870.
Oranjestad. Oranjestad werd het middelpunt van een reeks van Nederlandsche dorpen:
Sioux Center, Hospers, Maurits, Middelburg e.a. Dit gebied, Sioux County geheeten,
is thans een der welvarendste landbouwgebieden van de Ver. St. en nog tegenwoordig
het doel van menig Hollandsch landverhuizer. Het zijn echter geen sneltreinen, die
hem te Orange-City brengen; want de Oranjestad, stichting van landbouwers, werd
als Pella op een hoogen rug tusschen twee rivieren, Floyd en de West Branch,
gebouwd in een tijd, aldus vertelde mij een der stichters, dat de dalen nog te moerassig
waren. Ook Orange-City is daardoor landstadje gebleven.
Paterson en Grand Rapids. Veel sneller was de ontwikkeling der beide overige
Nederlandsche centra, Paterson in New Jersey en Grand Rapids in Michigan. Echter
niet op de eerste plaats door aanstichting der Nederlanders, die hier meer als
werknemers, dan als werkgevers optreden. Paterson in het Passaicdal werd door
Amerikaanschen ondernemingsgeest de grootste zijdestad en Grand Rapids in het
Grand-Riverdal, de grootste meubelstad der Ver. St. Maar naast den durf van den
Amerikaanschen fabrikant, is het de werkzaamheid en de spaarzaamheid van den
Nederlandschen arbeider, die dit mogelijk maakten. Geen wonder, dat onder het
conglomeraat van nationaliteiten, dat beide steden bewoont, de ruim 12.000
Nederlanders1) in en om Paterson en de ruim 14.000 in Grand Rapids het meest
worden gewaardeerd en dat niet het minst van werkgeverszijde! Ook hier houdt de
trek van Nederlanders nog steeds aan.
(Slot volgt.)
J. HINTE.

Boekbespreking.
1) Dus niet medegerekend de duizenden Nederlanders of uit Ned. ouders geborenen, die reeds
Amerikaansch burger zijn.
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Een Duits boek om Nederlands te leren.
Dr. Van de Kerckhove heeft het zich niet gemakkelik gemaakt: ook de nieuwste
Nederlandse spraakkunsten heeft hij verwerkt en daarbij veel boeken over land en
volk, en nu geeft hij een boek in drie delen, 1 prakties, 2 theoreties, 3 een sleutel. Ik
moet mij alleen bezighouden met deel I2) en terstond zeggen, dat het mij heel degelik
voorkomt. Er gaat een beschrijving der klanken en speltekens vooraf en daar juist
zal een Nederlander zelf het natuurlik wel eens niet eens wezen met de te vol-

2) Deel II ontving ik niet en van de Sleutel op de oefeningen valt niets te zeggen.
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strekte beweringen van een schrijver, die niet alles geeft, om de ruimte ook niet geven
kán, en dan in onze ogen belangrijke zaken niet of half noemt. Zo lees ik terstond
op de eerste bladz. dat de klankwaarde van hielen die is van hiele: ‘gewoonlik spreekt
men aan 't slot onmiddellijk na de toonlooze e de n niet uit.’ Ja, maar dat mogen
Hollanders doen, algemeen Nederlands is het nog niet: al wat buiten Holland woont,
verzet zich daartegen. Toch beweert V.d.K. dit ook van roepe, roere enz. En dit gaat
zoo het hele boek door! De Duitser, die in Nederland komt, zal het gauw genoeg
horen, maar gaat hij nu Vondel lezen (blz. 293)
Wij hebbe 't heilig Rijk alleen in onze macht.
Wat raadslot men besluit', de wapens geve 't kracht
En nadruk; zoo wij slechts ons in slagorde stelle,
Wat nu nog weifelt, straks op onze zij zal helle; dan bederft hij hem. Maar zo zal
ook hij het niet willen. Als men de klankspellingen eens nagaat b.v. in les twee, waar
de meervouden der zelfstandige naamwoorden in besproken worden, dan ziet men
dat hij de n als een soort aaneenschakelingsklank beschouwt. Ik lees daar
(overgebracht) ‘boeke-n en schrijfboeke’.
Dit onderdeel zal dan toch nog eens herzien moeten worden, want het is anders.
Zo is er nog wel meer, als b.v. de s, sch: ‘De spelling is s, aan het eind van het woord
ook sch; verdubbeld ss, resp. ssch.’ Jawel, maar zo eenvoudig is het niet: hij geeft
zelf voorbeelden als bos en wij heschen! En hiermee raak ik vanzelf aan het
spellingvraagstuk, zonder dat ik hiermee het hele klankstelsel wil hebben afgedaan.
De schrijver houdt zich aan de spelling van De Vries en Te Winkel; goed, maar ook
hij kan in kort bestek de uitzonderingen niet verwerken en de lezer van dit boek zal
met heeren naast Herren en booze naast böse nog geen weg weten. In Nederl.
spraakkunsten kunnen ze dit al niet alles aanduiden, laat staan dan in deze: de schrijver
volstaat met ‘in vielen Fällen’ en heeft daar gelijk in. Noemt hij de vereenvoudigde
spelling misschien niet, ten einde geen verwarring te stichten? Hij blijft er onvolledig
door. Verder heb ik maar kleinigheden aangetekend: als dat slof, dor, kort, morren
niet de o hebben van dom en bom.
Vijf en twintig met veel zorg uitgekozen lessen geven aanleiding tot oefeningen
en samenvatten van spraakkunst-besprekingen, waarbij echter de klemtoon niet
voldoende tot z'n recht komt. Indertijd in een boek van Leopold vond ik dat beter
aangegeven en wat is haast noodzakeliker voor een vreemde als les in klemtoon?
Tegen de Júffrouw in een winkel zeg je: Juffróúw, helpt u mij eens. Ja, het Nederlands
is vooral in dat opzicht lastig en onze Koningin mag toch in hun mond niet de
Kóningin worden, als ze achter in het Aanhangsel Van Hulzen's Inkomst (van de
Koningin) lezen. Zover ben ik echter nog niet, want voor wij tot de kunst komen
eerst nog dit: er wordt Nederlands van allerlei aard in gegeven over handelsverkeer,
uit de Handelingen van de Tweede Kamer, aardrijkskunde, zakenleven, ook
bestelbrieven, warenkennis, advertenties, Schiller's ‘Abschied von Egmond’ en
daarnaast in het Nederlands hetzelfde; wat niet all Voeg daarbij uit ‘De Post van
Holland’, orgaan v.d. Nederl. Bond in Duitschland een aardig stuk uit het leven van
elke dag (De strijd om de broodkaart van Bart Wessel) en een warm stuk van Th.
Blanche Koelensmid over Mijlpalen (Sinterklaas en Oudejaarsavond) en men komt
geleidelik tot goedgekozen staaltjes Nederlandse kunst als van Jacques van Looy,
Een dag met sneeuw, G.v. Hulzen, De Inkomst, Fred. v. Eeden, Het Krabbetje en de
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Gerechtigheid,1) Jan Veth, Oudduitsche kunst, Emmanuel de Bom, Peter Benoit,
Herman Robbers, De Verloving, Stijn Streuvels, Het Duivenliefhebbertje, M.J. Brusse,
Snok vertelt, Ina Boudier Bakker, Eerste schoolgaan (ik kan het niet helpen, maar
dit veelgelezen, veelgeprezen stukje kinderschool had ik toch liever vervangen door
iets dat ‘echter’ is, ook al is die Jip zelf een leuk jochie), Felix Timmermans, uit
Pallieter. En dan gedichten, ja de dichters zijn wat schraal bedeeld: van Vondel,
Perk, Kloos, Verwey en René de Clercq samen ruim 3 blz., meer niet, dat is schamel,
maar 't kan bij een volgende druk licht verholpen worden. Ik protesteer al vast voor
mijn kollegaas. Maar genoeg aanmerkingen! Ziedaar een boek met rijke inhoud,
waarvan ik graag ook het 2e Theoretiese deel te zien kreeg. Mijn aanmerkingen
dienden vooral om zo mogelik een goed boek te krijgen, dat af is en de Duitsers
belangstelling geeft in ons doen en denken, spreken en schrijven. Zou dit voor het
heirleger van Duitse dienstmeisjes ook iets zijn? Dan hoefden de mevrouwen onze
taal niet nog erger te bederven dan het Duits. 't Zou een uitkomst zijn, maar.... dat
klankspellingschrift! 't Lijkt mij voor de gewone mens zo lastig.

Afrikaans Proza.
Zo nu en dan waait mij een bolle wind geuren van 't Hoge veld, van Karroo en de
wijde vlakten in de kamer. Er is dan een boek in- of over het Afrikaans verschenen
en men is zo vriendelik het mij toe te zenden. Ik kan dan weer genieten en zou wel
willen, dat die kruidige koelte wat vaker kwam: er waait mij te veel heerliks voorbij.
Het Afrikaanse volk is wel gelukkig met zijn kunst, als ik het vergelijk met het
Nederlandse in zijn opkomst: wij moesten tijdens de 80-jarige oorlog alle kracht in
ons zelf vinden, of naar kunst van geheel on-nederlandse aard ons richten: Bredero
en Hooft vertegenwoordigen in hoofdzaak het nationale en het klassicistiese type.
De Afrikaner kunstenaar die ook uit een zelfbewust volk stamt, zelfbewust door de
oorlogsgruwelen, die het heeft beleefd, vindt nu hij zich ontplooit een verwante
Nederlandse kultuur, waar hij zich aan toetsen kan. En zijn intellektueel gevoeligsten
vinden in Nederland een rijk terrein, om het beste dat er in de Nederlandse ziel
opkomt te waarderen en tegelijk er hun voordeel mee te doen, hun blik op het eigene
er mee te verruimen. Die hoogstaande studenten als E.C. Pienaar en P.C. Schoonees,1)
die hier studeerden en promoveerden hebben zich tegoed gedaan aan wat wij hun in
taal en kunst van eeuwen her voorzetten konden, maar zij zijn trouwe Afrikaners
gebleven en hebben al hun verwonnen rijkdom gebruikt voor de verheffing van het
Afrikaans. En hun werken geven aan de kunstenaars de zo nodige morele steun, het
kan niet anders. Zij ook zijn de onpartijdigen, die van verre hun land en volk bekijken
en de kunst van een hoog standpunt durven beoordelen, zodat zij ook harde waarheden
kunnen zeggen. Ieder voelt dat zij het doen uit liefde voor hun volk en z'n taal. Pienaar
ging voor in 1919 met Taal en Poëzie van die tweede Afrikaanse taalbeweging te
behandelen. Schoonees volgt met Die Proza van die tweede Afrikaanse beweging.
Gelukkig maar, dat Pienaar voorging en wel hem, die in staat is om eerst eens weer
in zijn, Pienaars, werk te zien, want de frisse, levendige, kleurige verzen pakken ons
gauwer dan het zoveel rustiger proza en men moet eerst weer even de Afrikaanse
geuren inademen, als men die zelden ruikt, wil men bereid zijn ook de evolutie van
het proza te volgen. Schoonees geeft een histories overzicht waarin hij van het eerste
1) Dit is niet uit ‘De kleine Johannes’, al is het ‘een sprookje van Windekind’ uit de Nieuwe
Gids.
1) Er is er nog een voorgegaan n.l. Mej. L.v. Niekerk met Die eerste Afr. taalbeweging, maar
dit boek heeft mij niet bereikt.
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begin van 't Afrikaans op papier (1861) uitgaat, over de ‘nou-rijm-ons-lekker-periode’
heen van de Eerste Beweging, waarin echter ook mannen als Ds. C.J. du Toit (de
grote drijver, de dichter van Di vierkleur van ons dierbaar Land), en Jan Lion Cachet
(ou oom Jan van de Sewe Duiwels enz.) werkten voor 't Afrikaans; al heel gauw komt
bij de Tweede Beweging, die geen taal-beweging meer is, zoals die van Di Patriot
maar een volksbeweging, een doortrilling van heel een volk, dat door de oorlog is
wakker geschud en zich geeft ieder op zijn tijd. Een strijd der geesten tegen al wat
het in de weg staat: het Engels, het Hoog Hollands, de sleur, de achterlikheid; die
alles
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mee aantast en in geweldige stormloop overal het eigen Afrikaans laat klinken, en
toch ‘geen Chinese muur rondom Suid Afrika’ wil. ‘Die egte kunstenaar laat hom
nie verbaster door 'n vreemde kultuur nie. Hij ontleen daaraan wat vir die volle
ontplooiing van sy gees diensbaar is, en vervorm en verwerk die vreemde bestanddele
dan tot 'n suiwer nasionale kunswerk. 'n Volk wat nie sy man kan staan teenoor
vreemde invloede nie, gaan te gronde en so ook die kunstenaar’ (Schoonees blz. 8.)
En de Afrikaner, de jonge natie, die pas begint en nog maar kort de mauser heeft
afgelegd, is terstond begonnen met zijn dichter Jan Celliers uit ‘die geestdodende
sleur van 'n regeringskantoor (te) verlos’ (Sch. 10) en hem in staat te stellen zich aan
zijn kunst te wijden. En o, dat is nog zo nodig - natuurlik! Hoever staat ook in
Nederland de kunst van duizenden! Is het dan wonder dat ‘sommige korrespondente...
(Celliers) soveel per les aangebied (het), as (hij) hulle wil leer om dichters te word’.
(Sch. 11.) Geen wonder ook dat kunst en calvinisme het niet altijd daar goed samen
kunnen vinden; maar ook de bijbel zal verafrikaanst. 't Is wezenlik echt of men bij
ons zelf weer is bij 't lezen van deze dingen, minus de Latijnse Renaissance, minus
Hooft, en plus de andere natuur. Maar ook geluiden van weer een nieuwe herleving
bij ons klinken er in na, b.v. van Deyssel's woord ‘Ons wil vorentoe beur. Ons wil
Suid Afrika “hoog opstooten midden in de vaart der volken.” Ons wil nie 'n
pieperigbleek kasplantje hê nie, wat alleen 'n sukkelbestaan kan voortsleep in 'n
vaderlandse broeiatmosfeer.’ Genoeg om de frisse geest van dit boek aan te duiden.
En dan volgt in de dissertatie de indeling in Polemiese Prosa, Prosa uit die
Tijdskrifte, G.R. von Wiellig ‘die laaste stem uit die genootschap van regte
Afrikaners,’ Romans, verhale en sketse, Satieries-Humoristiese Prosa, Didaktiese
Prosa, Dierebeskrijwing, Reisbeskrijwing, Historiese Prosa met een Naamregister
tot besluit. Dezelfde indeling, die bij de bloemlezing ook gevolgd is. Beide boeken
horen bij elkaar. Van het Prosa houdt men onvergetelike indrukken over vol ernst
en kracht, van ingehouden humor, van schilderingen uit trek en oorlog, van natuur
en mensen, maar ik kan hier niet gaan aanhalen. Wel nog wensen: 1o. geef ons een
tweede bundel met schetsen, waar onze jeugd wat meer aan heeft, zoals b.v. Dr. B.
(Prof. Dr. F. Buitenrust Hettema) er vond en in zijn ‘Analecta’ opnam: van dat
Afrikaanse pittige kind, Lettie, dat met een Engels ofsier aan 't schijfschieten raakt,
van de koddige vrees bij een man voor een muis: er is immers zoveel humor bij de
Afrikaners en - onze jongens lusten die wel: ernst en humor naast elkaar; 2o. geef
daar dan een kort woordenlijstje bij van dieren en planten, b.v. dingen hier onbekend.
Wij moeten elkaar niet uit het oog verliezen: onze schepen moeten bijeen blijven net
als op ons zegel en elkaar heel dikwijls praaien.
Haarlem, 8 Febr. 1923.
J.B. SCHEPERS.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
In een verslag over den rechtstoestand van Indische ambtenaren maakte ik kennis
met het woord Karenzdagen. Aangenaam was de kennismaking niet - zulk een maar
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half Nederlandsch woord maakt den indruk als de ontvangst door iemand gekleed
in de broek van zijn pandjesjas en zijn huisbuis.
Karenzdagen zouden zijn de eerste dagen van een zieke, gedurende welke het loon
niet wordt uitbetaald.
Volgens mijn woordenboek is Karenzjahr: jaar dat een nieuw lid nog geen
aanspraak op hulp of onderstand heeft.
Ik kom nu tot u met de volgende vragen: Is Karenz in bedoeld verslag verkeerd
gebruikt? en help mij aan een goed Nederlandsch woord; misschien is het dan nog
mogelijk dit nieuwe monster uit de Indische administratieve taal te verwijderen.
Vindt u dat ieder Nederlandsch burger moet weten wat de letters K.G. achter den
naam van een Engelsch edelman beteekenen? Ik onderstel van niet, maar
Buitenlandsche Zaken denkt er anders over: ik kwam ze tegen in een officieele
vertaling van een verdrag, opgenomen in het Staatsblad.
R.v.I.

1. Aan één goed Nederlandsch woord voor Karenz
kan de T.C. tot haar spijt u niet helpen; een lezer van Neerlandia? De T.C. zal het
gaarne ontvangen. Overigens, wij behoeven toch niet altijd maar één woord te hebben,
als een vreemde taal er één heeft en omgekeerd.
2. Natuurlijk behoeft een Nederlander die Engelsche afkorting K.G. niet te verstaan.
Maar ... het staat gekleed, nietwaar? Ontving onze voorzitter van een Nederlandsch
student (iemand die het toch wel beter kon weten) onlangs niet een brief, gericht aan:
Dr. M.A. van Weel Esq.? En toch was hij (de Voorz.) er niet eens mee gevleid!
***

Ter aanbeveling voor navolging.
Een rijenbrief van Coornhert.
In ‘De nieuwe Taalgids’ publiceert dr. J.F.M. Sterck een onuitgegeven rijenbrief
van Coornhert, waarin deze schrandere taalhervormer te keer gaat tegen de
on-Hollandsche rederijkersrijmelarij, en die gericht was aan zijn vriend Henrick van
Holten, een geestverwant op taalgebied.
Reeds in de voorrede tot zijn vertaling van Cicero's Officia had Coornhert tegen
de taalverknoeiers getoornd:
De geleerden, zegt hij, hebben de taal bedorven; zij kennen alleen Latijn of Walsch,
‘of andere talen, die hun badt condt zijn: daer dan ooc nootsakelyck een mengsel
van spraken ende eene rechte Babilonische verwerringe uut geboren wert.’ De taal
is daardoor zoo ‘verheert en gheraetbraect’, dat zij van ‘den slechten zien, want de
risse, levendige, kleurige verzen pakken burgheren ende huysluyden, die Latijn noch
Walsch en connen, nauwelycx hal verstaet en werdt’. Dit is oorzaak ‘dat menich fijn
burgher ende boer het vonnisse zijnre saken aenhorende, ja oock selfs lesende, sulx
soo luttel verstaet, dat hy dan noch niet en merct oft hem mede oft tegengaet’.
De rijenbrief werd negen jaren later geschreven: den 20n Juli 1570.
‘De dichter, - aldus dr. Sterck, - verbleef toen, van 1568-1572, in ballingsoord te
Kleef en te Xanten. Hij was in 1567 op de Voorpoort in Den Haag gevangen gezet
op last van Bossu, onder verdenking te veel de zaak van den Prins van Oranje te
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steunen, die in hem een vertrouwden raadsman waardeerde. Toen Coornhert in
December 1567 was vrijgelaten, achtte hij het dan ook veiliger vrijwillig in
ballingschap te gaan, dan een nieuw onderzoek naar zijn gezindheid af te wachten.
De rijenbrief is waarschijnlijk te Xanten geschreven. Blijkbaar heeft Coornhert met
zijn vriend een geregelde briefwisseling gevoerd, ‘om daeghlycx onder ons beyden
te scryven dat lustich zy ende stichtelyc’.
Aardig is de gemoedelijke toon van den brief, die Coornhert, evenals zijn
proza-brieven, doet kennen als een hartelijk vriend, en een man met een fijngevoelige
inborst, bij al zijn gestrengheid en onverzettelijke beginselen.
De tekst vraagt weinig verklaring.
Het onuitgegeven handschrift is afkomstig uit de verzameling Kneppelhout, waarin
het meer dan 50 jaar verborgen heeft gelegen.
De brief is nogal lang, niet minder dan acht coupletten elk van acht regels; ter
kenschetsing het volgende couplet, waarin sprake is van een gedicht, door Van Holten,
die even als Coornhert een hartstochtelijk taalzuiveraar moet zijn geweest, aan dezen
geschreven. Coornhert 1570.
De bedewyn wt vreemde ontleende vaten getapt,
de Lazarus mantel, geflict, gebrodt, gelapt,
de stamertong die onduytsch clapt
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hebdi fyn met haer rycke armoey bescreven,
noch zeg icx u zuuvre tael is my meer lyef
dan eens princen achtbaere brief
deurspect met veel talen onder een gedreeven
dat ons moeder spraec doet sneeven.

De uitgave van den brief wil dr. Sterck beschouwd zien als ‘een hulde aan den
schranderen man, die zoo kloekmoedig heeft geschreven voor de zuiverheid van de
taal en in wiens geschriften de kiemen zijn gelegd, waaruit zij zoo krachtig is
opgebloeid.’
***

Mooi Nederlandsch!
Uw couponvoorraad 1922 is verwerkt en zou het mij (in plaats van het zou mij)
aangenaam zijn die voor het volgend jaar met U te knippen. U komt hiervoor altijd
een buiten kantoortijd; zou U dat b.v. schikken Woensdag 1, of Donderdag 14 dezer
na half vijf? Zeer zou ik het waardeeren indien U mij spoedig Uwe beslissing zoudt
willen berichten welken middag ik op U mag rekenen. (Wat een stijl! T.C.) Geeft U
mij anders maar een middag op in de week daarna, daarin heb ik nog ruimere keuze.
***

Poststempels.
Geachte Redactie,
Met belangstelling las ik hetgeen een inzender eenige dagen geleden in uw blad
over poststempels schreef.
Het stempel, dat de post tegenwoordig gebruikt als reclame voor de lijn
Vlissingen-Engeland is al erg genoeg. Zijn wij een tweetalig land geworden? Ware
een aankondiging in het Hollandsch voor het binnenlandsch briefverkeer niet
voldoende geweest? Voor brieven naar Engeland zou men misschien het stempel
met Engelsch onderschrift kunnen gebruiken.
Als men de vele Fransche en Engelsche opschriften in onze steden en op het platte
land leest, krijgt men een gevoel, alsof Holland een Fransch-Engelsche kolonie is
geworden.
Dat een regeeringslichaam dien toestand nog komt verergeren, zooals door dit
tweetalige poststempel, is al heel dwaas.
Hoogachtend,
Uw dw.
Maarten Spies.
(Het Vad. 5 Dec. '22.)
Wassenaar, 30 Nov.
***

Neerlandia. Jaargang 27

Prachtige parlementaire taal!
Uit het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de oorlogsbegrooting voor 1923:
‘Gevraagd werd, tegen wanneer de, naar men meende te weten, door den Minister
beoogde herziening van de bestaande bepalingen nopens het toekennen van hoogere
jaarwedde aan en het bereiken van den hoogsten onderofficiersrang door werklieden
te verwachten is.’
Oef!
***

Niet de hooge eerbied voor het eigene!
Prof. Kamerlingh Onnes schreef in de N.R. Ct.:
Over dat werken (Germanisme voor: werk) heb ik in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant naar aanleiding van het 25-jarig doctoraat van Kuenen op 12 April 1917
uitvoerig gehandeld. (Deels nagemaakt Duitsch, deels bewaard Nederlandsch voor:
geschreven, gesproken.)
***

Zóó is het.
Taalkunst en Overheid.
Eigen Haard had aan verschillende bekende landgenooten om een korte bijdrage
verzocht voor het Nieuwjaarsnummer. De burgemeester van Den Haag, Mr. J.A.N.
Patijn, schreef het volgende, onder bovenstaanden titel:
Er gaapt een bedenkelijke klove tusschen de Nederlandsche taalkunst en de
Overheid. Aan de stukken, die van de Overheid uitgaan, schijnt iedere poging tot het
zuiver houden, laat staan veredelen van onze taal, vreemd. De demokratiseering der
Regeeringslichamen werkt hierop allerminst gunstig. De taal onzer wetten,
verordeningen, enz. wordt hoe langer hoe slechter. Woorden als ‘georganiseerden
en ongeorganiseerden’, ‘uitgetrokken en dubbel-uitgetrokken werkeloozen’, om een
paar voorbeelden uit de menigte te noemen, hebben in onze officieele stukken hun
intrede gedaan.
De fout ligt niet bij de Overheid, of niet bij haar alleen. Ook in dit opzicht heeft
het volk de Regeering die het verdient. Het is de taal zelve, die gevaar loopt.
De overstrooming met verbasterde, dikwijls half begrepen vreemde woorden, het
sport-bargoensch, het Kollewijnsch, een zekere slordigheid, gemakzucht,
tuchteloosheid in de wijze van uitdrukken, stompen ons taalgevoel af. De eerbied
voor de taal als zoodanig, voor een fijne onderscheiding van verwante begrippen,
voor kernachtige uitdrukking der gedachte, neemt, naar het mij voorkomt, bij ons
volk af, en het is onvermijdelijk, dat ook onze wetten hieronder lijden, want wetten
kunnen niet worden gemaakt door taalkunstenaars, maar zijn het werk van menschen
voor wie de taal geen hoofdzaak is.
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Bij het zenden van mijn heilwensch aan Eigen Haard, spreek ik de hoop uit, dat
het tijdschrift bijdrage tot de zuivering en het hooghouden van onze mooie,
oorspronkelijke Nederlandsche taal.
(Het Vad.)
***

De kortste weg (zinsbouw) niet altijd de beste!
H.M. de Koningin-Moeder.
Wegens het Haar getroffen ongeval zal de Koningin-Moeder de receptie ten Hove
op Maandagavond a.s. niet bijwonen.
(N. Ct.)
***

Nog één stapje!
Frankeering bij afrekening.
Het dwaze frankeering bij abonnement is hier al zoo veranderd, dat abonnement
werd afrekening. Kan het H.B. der P.T.T. nu niet eens navolgen, wat onze
stambroeders in Zuid-Afrika hiervoor gebruiken, n.l.: postgeld betaald?

Ingezonden.
De Nederlandsche Universiteit te Gent.
Het hoofdartikel in het Januarinummer onder dezen titel verschenen, bevat eenige
zienswijzen, die duizenden Vlamingen niet deelen. Het zij mij vergund de zaak ook
eventjes van uit dezer standpunt te bekijken.
Eerst en vooral is het hun vaste overtuiging, dat er zoo iets als een ‘Belgisch volk’
niet bestaat, zoodat de uitdrukking ‘verscheurd volk’ nooit op ‘Vlamingen en Walen’
is toe te passen. Zooals echter de Ieren door het onnatuurlijk overwicht, dat Ulster
op zekere oogenblikken bezat, een ‘verscheurd volk’ konden genoemd worden, zoo
kan de opgeschroefde invloed van de Franskiljons in Vlaanderen den indruk wekken,
dat de Vlamingen een ‘verscheurd volk’ zijn.
Als Neerlandia schrijft: ‘Het is een blijk van overgroote kortzichtigheid bij hen,
die zich zoo fel tegen de inwilliging der Vlaamsche eischen verzetten, dat zij toonen
die waarheid niet te begrijpen,’ bewijst dit het standpunt van de Franskiljons niet te
begrijpen.
Inderdaad, wie er op uit is van de twee volkeren, die België bewonen, een éénheid
te maken in dienst van Frankrijk, kan niet gedoogen dat ‘een door uitnemend
onderwijs in zijn eigen taal ontwikkeld en daardoor welvarend Vlaamsch volk,’ een
kracht worde van zoo groote beteekenis.
De Vlamingen, in wier naam ik deze woorden neerschrijf, meenen dat het in 1830
ontstane België van toen af het hierboven aangehaalde doel had en dat de binnenen
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buitenlandsche politiek nooit heeft opgehouden naar dit doel te streven. Wij vragen
niet, dat Neerlandia deze onze meening zou onderschrijven, alleen maar dat ze
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even naast de andere opvattingen in Neerlandia tot uiting moge komen. De lezers
kunnen dan zelf nagaan, door welke belichting België's handelwijze tegenover de
Vlamingen het begrijpelijkst wordt.
ROSA DE GUCHTENAERE.

Mededeelingen en Allerlei.
Nederlandsche wetenschappelijke werken.
In aansluiting met het desbetreffende adres aan de Kamer van Afgevaardigden te
Brussel heeft het A.N.V. door zijn Tak Brussel in België, zoowel in het Nederlandsch
als in het Fransch, een uitvoerige lijst doen verspreiden van wetenschappelijke werken
in de Nederlandsche taal geschreven.
Enkele exemplaren zijn op het kantoor van het A.N.V. te Dordrecht kosteloos
beschikbaar.

Leden van Groep Amerika!
Indien gij Uw jaarbijdrage nog niet hebt voldaan, zendt ze dan spoedig aan den
penningmeester der Groep, den heer G. van Beek, 720 John Street Kalamazoo, Mich.
De leden binnen het gebied van een afdeeling betalen aan den
afdeelingspenningmeester.

Nederlandsche kunstenaars in het buitenland.
De baritonzanger Jan van Bommel, die met den pianist Louis Robert een kunstreis
door Amerika maakt, vond te New-York veel bijval, o.m. met liederen van Gottfried
Mann en Johannes Verhulst.

Vlaamsch handelsleven.
Verschenen is de eerste aflevering van Onze Handel, algemeen tijdschrift voor
economische belangen, uitgave van ‘Libertas’, Brussel.
Het brengt o.m. een artikel over wijlen den Vlaamschen baanbreker Lodewijk de
Raet, met portret.
Wij komen op deze uitgave, die in de Vlaamsche beweging een belangrijke rol
kan vervullen, terug.

Aanvulling.
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Het begin van de bijdrage ‘Van den splinter en den balk’ in het Februarinummer was
ontleend aan ‘Onze oude boerenhuizen’, door H. van der Kloot Meyburg.

Gebruikte postzegels.
Zendingen ontvangen van Mevr. H.-v.R. te München, H.J.V. te Benkoelen, Mej.
A.P. en Mej. Joh. W. te 's-Gravenhage.

Onze vertegenwoordigers.
Aan de lijst onzer vertegenwoordigers, in het vorig nummer opgenomen, moeten de
volgende worden toegevoegd:
Shanghai (China): F.J. Blom, Civ. Ingenieur c/o. Netherlands Harbour Works
Co.
Singapore: Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, Bougainville House, River
Valley Road 74.
Stockholm: J. Rippe, Gep. Kap. Inf. O.I.L. Fryxellsgatan 4.
Sydney (N.S.W.): M.P. Cordia, Pittstreet 44, G.P.O. Box 217.
Tampico (Mexico): A.C. Zur Haar, p/a. Petr. Mij ‘La Corona’.
Weenen: Dr. J.L.M. Eggen, Wiedner Hauptstr. 40/II/30, Weenen IV.
Winnipeg (Canada): L. Droogleever Fortuyn, Directeur Nederlandsch
Transatlant. Hypotheekbank, 400 Garry Building.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
L.W. van den Muyzenberg, vroeger Stoupki (Z.-Rusland.)
Ed. Nicola, vroeger Grozny (Rusland).
D. Hoogendijk, vroeger Sagorodin prospect 21 Qu 16, St. Petersburg.
E. Engberts, vroeger Sagorodin prospect 74 St. Petersburg.
E.E. Smelt, vroeger Fontanka 66, St. Petersburg.
H.C.J.v.d. Steenhoven, Cm. Cmynku K.X.C. Stoupky (Rusland).
C.A. Amons, vroeger Soroka, Gouvt. Archangel.
J. Groothoff, vroeger Ned. Consul, Archangel.
B. Bilgen, vroeger 2e Helmersstraat 18, Amsterdam.
Mr. J.P. Coops, vroeger ‘Groot Zande’, Laag-Keppel.
J. Cohen, vroeger Hofwijkplein 14, Den Haag.
Jhr. R. Groeninx van Zoelen, vroeger Lange Voorhout 10, Den Haag.
C.J.G. Dufour, vroeger Leeraar H.B.S., Soerabaia.
Mej. L. Tjaden Modderman, vroeger Zwarteweg 26, Den Haag.
H.L. Hirschfeld, Industrieel, vroeger Oranjestraat, Paramaribo.
Dames P. en C. Arntzenius, vroeger 56 W. 45e str. Nieuw York N.Y.
N.H.J. Witteman, vroeger No. 174, Nieuwendam.
A. Maasbommel, vroeger p.a. fa. Fuchs & Reus, Weltevreden.

Neerlandia. Jaargang 27

Mevr. I.E.J. Bamberg-Koene, vroeger Soekam Velia (S.O.K.)
A. de Bruyne, vroeger Medan.
H.W. Breyer, vroeger Proc. fa. v. Nierop & Co., Medan.
E.J.W. van Dijk, vroeger Basilam Estate (S.O.K.)
J.C. Flach, vroeger Poerworedjo.
A. Groot, vroeger Kassier H.A.P.M. Kisaran.
O.P. Hondius, vroeger Weltevreden.
G. Herman, vroeger Kassier Sabang Mij, Sabang.
W.v.d. Heijden, vroeger Soengei Sikassim.
J.C. Hasevaet, vroeger Laboean Bilik (S.O.K.)
J.H. Haag, vroeger Soengei Dadap (S.O.K.)
Mevr. G.J. Honing Steeman, vroeger Medan.
M. de Haan-Thomann, vroeger Pondok Pandjang (S.O.K.)
H.F. Joghems, vroeger Kl. Sei. Kazang (S.O.K.)

Comité voor Ned. Kinderen i.d. Vreemde.
In het geheel werd in de afgeloopen maand ontvangen f 3251.41 en Mrk. 6000.-,
maakt met vorige opgaven f 460418.99 en Mrk. 109023.50. De uitgaven bedroegen
f 2831.- en Mrk. 27000.- zoodat wij, hetgeen in langen tijd niet het geval was, onze
reserve niet behoefden aan te spreken en zelfs iets overhielden.
Met groote erkentelijkheid vermelden wij een gift van H.M. de Koningin-Moeder.
Moge dit blijk van Koninklijke belangstelling eene aansporing zijn voor ieder
warmvoelend Vaderlander om ons werk te blijven steunen.
In het Roergebied wonen vele duizenden Nederlandsche gezinnen. De toestand
aldaar is zoo ernstig, dat meer dan ooit hulp voor de kinderen wordt gevraagd, niet
alleen om hen hier heen te brengen, doch ook om hen aldaar aan het noodige voedsel
te helpen. Om dit te kunnen doen hebben wij steeds meer middelen noodig en daarom
verzoeken wij dringend giften te zenden aan den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening No. 22889.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Gewone Leden.
J.F. Duwaer, Prinsengracht 735,

Amsterdam.

Mevr. A. Schalekamp-Tieman, Bosb. Toussainstraat
69,

Amsterdam.

Opg. door het bestuur der Amsterdam.
Afd.
H. van Couwelaar, Krispijnsche weg 191,

Dordrecht.

Opg. door den Heer C. van Dordrecht.
Son,
Mej. L. Kokkeel, Kromhout 96,

Dordrecht.

Mej. C. Kokkeel, Kromhout 96,

Dordrecht.

Mevr. C. Lorentz-Van Son, 't Hoefijzerke,
Amsterdamsche Straatweg,

Ede.

A.L. de Gelder, Hoofd-Ingenieur, Directeur
Rijks-Waterstaat, Jan Heinstraat 32,

's-Hertogenbosch.

A.B.W. des Tombe, Ingenieur Rijks-Waterstaat,
Verwerstraat 23,

's-Hertogenbosch.

Dr. C. de Feyfer, Arts, Zuid-Willemsv. 18,

's-Hertogenbosch.

H. Weytlandt, 1e Luit. Cavie, Pensmarkt 6,

's-Hertogenbosch.

Mr. J.F.A. Leesberg, Sub. Griffier Rechtbank,
Hinthamerstraat 78,

's-Hertogenbosch.

J.D.L. de Vries, Leeraar, Vughterstr. 65,

's-Hertogenbosch.

A. Schreurs, Vughterstraat 52,

's-Hertogenbosch.

H.C. Brans, Dir. R.H.B.S. St. Janssingel 18,

's-Hertogenbosch.

J.C. Eisma, Apotheker, Markt 9,

's-Hertogenbosch.

A.J.M. Lamers, Arts, Verwerstraat 45,

's-Hertogenbosch.

S. Diamant, Arts, Oranje-Nassaulaan 27,

's-Hertogenbosch.

Allen opg. door den Hr.
H.F.C. Smeulders,

's-Hertogenbosch.

Mej. Pas, Antwerpschestraat 14,

's-Gravenhage.

L. van Dorp, Trooststraat 106,

's-Gravenhage.
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A.N.v.d. Klugt, Joubertstraat 184,

's-Gravenhage.

A. Remeyn, De Perponcherstraat 24a,

's-Gravenhage.

Mevr. Wed. W.L. ten Harmsen-v.d. Beek van Hattem, 's-Gravenhage.
van Lennepweg 25,
Mevr. de Wal, Hazelaarstraat 82,

's-Gravenhage.

O.M. Tolsma, Fahrenheitstraat 358,

's-Gravenhage.

Mevr. Tromp-Koch, Emmastraat 19,

's-Gravenhage.

P. de Vries, Anna van Saxenstraat 7,

's-Gravenhage.

S. van Arkel, Anna van Buerenstraat 25,

's-Gravenhage.

Mej. M.M. Lind, Gerard Reynststraat 31,

's-Gravenhage.

Mej. Toos Bijlaert, Crispijnstraat 25,

's-Gravenhage.

Mej. M. Terborgh, Cederstraat 154,

's-Gravenhage.

A. Weyrich, Kranenburgerweg 38,

's-Gravenhage.

Mevr. P.J. Julsing-de Haan, Westeinde 124,

Voorburg.

L. de Priester, Hoofd Openbare U.L.O. School,

Voorburg.

J.H. Schenke, Gasfabriek,

Voorburg.
Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Mevr. Rutgers-Smit, Bezuidenhout 113,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

Opg. door Mej. A. Joh. de 's-Gravenhage.
Koningh,
U. Cayman, v.d. Doesstraat 87,

's-Gravenhage.

Mej. Joh. Olifier, Scheldestraat 151,

's-Gravenhage.

Beiden opg. door den Heer 's-Gravenhage.
Joz v.d. Broeck,
Mr. E.H.Ph. Boschloo, W. de Zwijgerlaan 122,

's-Gravenhage.

Opg. door den Heer M.H. 's-Gravenhage.
Roodschild,
Mej. Post, Noordeinde,

Delft.
Opg. door het Bestuur der Delft.
Afdeeling

Jongelieden-Afdeelingen.
Mej. C. Sieders, Vijverhofstraat 87b,

Rotterdam.

Mej. A.A. Sieders, Vijverhofstraat 87b,

Rotterdam.

Mej. A. Sieders, Vijverhofstraat 87b,

Rotterdam.
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Mej. J.H. Paling, Hudsonstraat 131a,

Rotterdam.

Allen opg. door Mej. E.
Bourguignon,

Rotterdam.

Groep Nederl. Oost-Indië.
C.F. Schröder, Gedipl. Gezagh.,

Mara (Gvt. Celebes.)

Opg. door den Heer
A.P.H.v.d. Beek,
W. Donk, 2e Officier Kon. Paketvaart Mij,
Opg. door den Heer R.G.
Vleeming,

Sengkal.
Weltevreden.
Weltevreden.

Groep Suriname.
Dr. H.G. Bär, Officier van Gezondheid 1e klasse,Bus
43,

Paramaribo.

Mr. Dr. F.L.J. van Haaren, Adv.-Generaal,

Paramaribo.

Beiden opg. door het
Bestuur van Groep

Suriname.

Groep Noord-Amerika.
J. Schipper, 1147 Benn's Str. S.E. Grand Rapids

Mich.

Opg. door den Heer
Nicholas de Vries

Mich.

Groep Nederl. Antillen.
C.C.J. Philipszn

Philipsburg (St. Martijn.)
Opg. door Mej. L.
Slothouwer,

Philipsburg (St. Martijn.)
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Buitenland.
Mevr. Gladijs Goemans-Shott,

Constantinopel.

Opg. door den Heer H.
Goemans,
J.J. Krijt, P.B. 115,

Constantinopel.
Port of Spain (Trinidad).

Opg. door Ir. G.E.
Mathysen Gerst,

Point Fortin (Trinidad).

Nieuwe Haven te Dordrecht.
(Uit het nieuwe werk over Dordrecht, uitgegeven door het Gemeentebestuur.)

L e d e n v a n h e t A.N.V., komt 24, 25 en 26 Mei naar de
Merwestad voor de herdenking van het 25-jarig bestaan van ons
Verbond!
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[Aanzien doet herdenken]

Op naar de Merwestad, 24, 25 en 26 Meil Aanzien doet gedenken: Groothoofdspoort te Dordrecht.
(Cliché uit het pas verschenen werk uitgegeven door het Gemeentebestuur).
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[Nummer 4]
Groep Vlaanderen herrezen.
Met ingenomenheid heeft het Hoofdbestuur de tijding ontvangen, dat ‘na nooden
zonder tal en angsten zonder maat’ Groep Vlaanderen weder is opgericht.
Gelijk Groep Zuid-Afrika door den oorlog te niet ging, heeft ook onze oudste,
Zuidnederlandsche Groep haar moeizaam opgetrokken gebouw zien ineenstorten,
maar sneller dan de Afrikaners hebben onze Vlaamsche leden weer verzamelen
geblazen en de verstrooide troepen voor een groot deel weer aan de hoofdmacht
kunnen toevoegen.
Wien dit te langzaam moge zijn gegaan, het Dagelijksch Bestuur, dat na den oorlog
zoo herhaaldelijk op spoed aandrong, begreep en vergaf, omdat het zich meermalen
door persoonlijk bezoek te Antwerpen en Brussel op de hoogte kon stellen van het
onderling wantrouwen bij verdeeldheid over taktiek en inzicht onder de Vlamingen
zelf, en het beseft ten volle de groote moeilijkheden, die moesten worden overwonnen
om met een programma, dat waarborg bood voor bevrediging van partijen, weer aan
het Verbondswerk deel te nemen.
Dank aan Tak Brussel voor het wegruimen van het puin en het weder optrekken
der muren. Nu Antwerpen en Lokeren zich ook weer hebben opgericht zal weldra,
naar wij vurig hopen, het aantal takken op de oude sterkte terugkeeren en zullen
nieuwe er aan worden toegevoegd.
Dat de herrezen Groep als eerste bestaansvoorwaarde de cultureele ontwikkeling
van het Vlaamsche volk buiten en boven de politiek heeft gesteld, verheugt ons. Zij
betreedt daarmede het beproefde pad door het Hoofdbestuur en het Bestuur van
Groep Nederland tot heden gevolgd, al laten ze de Afdeelingen vrij hun leden over
de verschillende stroomingen in de Grootnederlandsche beweging onpartijdig in te
lichten.
Alleen op dat plan is er voor alle stamgenooten plaats in het A.N.V. en kan met
vrucht worden samengewerkt.
Onze beste wenschen voor den verderen bloei en groei van Groep Vlaanderen!
HET HOOFDBESTUUR.

Buitenland.
Nederlandsche belangen in China.
Gedurende vele jaren zijn geen verslagen in Neerlandia verschenen omtrent de
werkzaamheden van het Verbond in China. Deels is dit toe te schrijven aan de weinige
belangstelling, die het Verbond onder de Hollanders geniet, deels aan de telkens
wisselende vertegenwoordigers en niet het minst aan de groote uitgestrektheid van
het land.
Bij de aanvaarding van het ambt van vertegenwoordiger, na een tweejarige
onderbreking wegens verlof, wil ik den toestand schetsen om te trachten met behulp
van de raadgevingen van het Hoofdbestuur tot grooter bloei van het Verbond te
geraken.
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Nederlanders in China.
Nederlanders bevinden zich in alle deelen van China, samen een 400-tal. In hoofdzaak
wonen zij in de groote steden, Shanghai, Hongkong, Tientsin, Peking, Hankow en
verder zijn zij verspreid in het binnenland, als kooplieden, ingenieurs, of
missionarissen.

Nederlandsche belangen.
In de bovengemelde steden zijn Hollandsche firma's gevestigd, verschillende takken
van koopmanschap drijvende. Er zijn twee banken, de Nederl. Handel Mij en de
Ned. Ind. Handelsbank. Er zijn verzekeringsmaatschappijen, in- en uitvoerzaken,
een raadgevend ingenieur, de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, het
Nederlandsche Syndicaat voor China, hetwelk een werkzaam aandeel heeft in het
doen tot stand komen van de verlenging van den Lung Hai-spoorweg in aansluiting
met een haven te Haichow.
Verder zijn er verscheidene missionaris-kolonies en enkele musici in Shanghai.
Consulaten-generaal zijn in Shanghai en Hongkong en consulaten in Canton,
Hankow, Chefoo. Het Gezantschap bevindt zich in Peking.
Verscheidene Hollanders zijn in regeeringsdienst, in leidende betrekkingen bij de
Douane, terwijl de Java-China-Japan-lijn en de Holland-Oost-Azië-lijn onze
scheepvaartbelangen behartigen, welke van voldoende afmetingen zijn om ons de
vijfde plaats te bezorgen op scheepvaartgebied. Dit bezorgt ons medezeggenschap
in de havenbelangen te Shanghai.

Aaneensluiting der Nederlanders.
Te Hongkong heeft zich een Hollandsche Club gevormd met clublokalen ter
beschikking van de mannelijke leden.
In Shanghai bieden de buitenlandsche clubs met prachtige inrichting meer dan
voldoende gelegenheid tot bijeenkomsten; een Hollandsche club is overbodig. Er is
een Nederlandsche Kamer van Koophandel gevestigd, waarover nader.
Verder hebben zich de aanwezige Nederlanders in groepjes aaneengesloten en
verzamelen zich dikwijls bij een gezellig huiselijk maal.
Tijdens het bezoek van het Eskader in 1920 werd een feestmaal in het Astor House
gehouden, waar de meeste Hollanders aanzaten. De jongelui houden zich
tegenwoordig buiten den grooten kring. Vroeger was het voor een jonkman gebruik,
bezoeken af te leggen bij de getrouwden om in familiekring te verkeeren en eens wat
anders te hooren dan sport- en kroegverhalen. Tegenwoordig is dat sterk verminderd.
Bij wie de fout ligt, weet ik niet. De meest voor de hand liggende oorzaak zal wel
zijn, dat de jongelui op andere wijze van hun gemeenschapszin blijk geven. Shanghai
is een bij uitstek internationale stad en het staat een ieder vrij een kring te kiezen,
die hem past.
Ik schrijf dit niet als een verwijt aan de jongelui. Ik betreur, dat zij niet toetreden
tot den Hollandschen huiselijken kring, waar ik zelf vroeger als ongetrouwd man
mijn gezelligheid vond.
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Wel wordt den jongelui meer geboden dan vroeger; terwijl vroeger meer in pensions
gewoond werd, stichten thans groepen van 2 of 3 een eigen thuis. Ik blijf er bij, dat
vooral in het Oosten de echte Hollandsche huiselijkheid, voortlevende in de ons zoo
dierbare herinneringen van onze jeugd, niet anders dan heilzaam kan zijn tegenover
het meestal ruwere leven van een jong gezel. Juist in den tijd als zijn gevoelens tot
aaneensluiting, zijn natuurlijke drang naar het stichten van een eigen kring, een eigen
huisgezin zich het sterkst openbaren en dit hem door zijn positie onmogelijk wordt
gemaakt, drijft hij naar andere wijzen van uiting, die wellicht tijdelijke bevrediging
doch op den duur geen geluk brengen.
Ik vraag mij af, of een A.N.V. hier in China het aangegeven middel biedt hieraan
te gemoet te komen. Velen zullen zeggen, ja; ik zelf betwijfel het. Waar een
aaneensluiting aan een familiekring zoo makkelijk wordt verkregen, daar komt heel
wat kijken voor dat een Vereeniging ingericht, een feestavond in elkaar gezet is.
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En wordt daar gegeven waar de meesten wetend of onwetend behoefte aan hebben?
Tot zoover de aaneensluiting in familie- en vriendenkringen.
Op zakelijk gebied valt te vermelden dat door toedoen van onzen ijverigen Consul
W. Daniels, een Nederlandsche Kamer van Koophandel is opgericht. Deze zal spoedig
ambtelijk haar beslag krijgen en is ondertusschen reeds geraadpleegd door Kamers
van andere volkeren, zakelijke regelingen betreffende.
Het doet mij een groot genoegen lof uit te spreken over de wijze, waarop onze
Gezant, de heer W.J. Oudendijk, K.C.M.G. voor onze belangen strijdt. Wij vinden
in Z. Ex. een krachtigen en zeer gewaardeerden steun, steeds tot hulp en voorlichting
bereid.

Vlamingen en Zuid-Afrikanen.
Aansluiting tusschen deze stamverwanten is er niet.
Van ouds her hebben de Belgen zich zeer geroerd in China en een werkzaamheid
ontwikkeld, welke een oorzaak vindt in hun nijverheid, die een afzetgebied noodig
hebben. Vooral op het gebied van spoorwegen in Midden-China hebben zij met
goeden uitslag gewerkt. Wij staan daarbij ten achter. Wel heeft het Nederlandsche
Syndicaat voor China getracht de Hollanders te winnen voor een geldbelegging in
de Lung-Hai-spoorweg en de Haichow-haven, doch dit is, jammer genoeg, niet
geslaagd.
Leeningen aan het Syndicaat worden besteed voor het aanleggen van groote werken.
Bestellingen worden in Holland gedaan. Aan de nijverheid en den handel komt zulks
ten goede. Het Syndicaat heeft flinke vertegenwoordigers in China, die zich goed
rekenschap gegeven hebben van de hechtheid van den grondslag, waarop zij bouwen.
Zou een verdere leening mislukken, dan gaan de voordeelen dezer met moeite
verkregen vergunning terug naar de Belgen.

China als toekomstland.
Er wordt maar al te veel gewag gemaakt van de onmetelijke rijkdommen van China.
Ieder, die geen weg meer weet met zijn te groote voorraden, schrijft een brief aan
den Consul en verzoekt opheldering over het afzetgebied in China.
Ongetwijfeld is China het land der toekomst. Maar ik moet hier ernstig
waarschuwen tegen overdreven voorstellingen. Het is geen goudmijn, waar maar
gedolven behoeft te worden om schatten te leveren. De hier aanwezige zaken hebben
zich met noesten ijver een plaats verworven die op het oogenblik allerminst benijdbaar
is.
De Chineezen staan niet klaar om de Hollandsche voortbrengselen met open armen
te ontvangen, hoe mooi de Hollanders ze zelf ook vinden. Maar al te dikwijls komen
er aanbiedingen uit Holland met de boodschap, dat de Chineezen maar opgevoed
moeten worden tot de hoogere kwaliteit der Hollandsche goederen. De onzin, 400
millioen Chineezen!
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Ik kan er niet genoeg op wijzen, dat, wil men met goed gevolg aan China leveren,
een nauwgezette studie dient gemaakt te worden van de eischen van het land. Wanneer
de hier aanwezige handelslichamen met schade en schande wijs zijn geworden en
nog moeite hebben zich in deze tijden van slapte te handhaven, zijn aanbiedingen
zonder meer van haring of molensteenen of koperen bordjes met ‘voor de bus niet
bellen’ geen reclame voor de betreffende zaken.
Wel doorwrochte verslagen zijn hier te krijgen omtrent den afzet van artikelen.
Zij kosten tijd, geld en moeite. Maar noch een Consul, noch Uw vertegenwoordiger
zijn in staat om met een enkele raadgeving een afzetgebied te openen.
De Hollanders hebben een goeden naam in China. Ze zijn nauwgezet en
betrouwbaar. Op waterbouwkundig gebied hebben zij veel voor het land gedaan.
Moge het zoo blijven.
Shanghai, Jan. '23.
F.J. BLOM.
Vert. A.N.V.

Afd. Bremen.
Aan het jaarverslag ontleenen wij het volgende:
Het afgeloopen jaar bracht onze Vereeniging een groote vermeerdering van het
ledental. Het steeg van 36 tot 49.
De verjaardagen van Koningin en Prinses werden op de gebruikelijke feestelijke
wijze gevierd en telkenmale door een groot aantal leden met hun dames bezocht.
Het St. Nicolaasfeest scheen eerst door de hooge kosten niet te kunnen doorgaan,
maar de krachtdadige pogingen van de Feestcommissie, de heeren Hollaar, Lunow
en Mossel, die er in slaagden niet alleen Marken in Bremen, maar ook guldens in
Nederland voor dit doel bijeen te brengen, maakten het toch mogelijk.
Er kon een St. Nicolaas-, benevens een Zaalhuurfonds gesticht worden, dank zij
de offervaardigheid der leden.
De betrekkingen met den Nederlandschen Bond in Duitschland waren bevredigend
en de leden kregen geregeld ‘De Post van Holland’, die in een behoefte bleek te
voorzien. Het Jaarcongres van den Ned. Bond in Duitschland te Hannover gehouden,
werd door den voorzitter bijgewoond.

Nederland.
Propaganda-avonden.
Het Bestuur van Groep Nederland wil trachten de Afdeelingen behulpzaam te zijn
bij het inrichten van propaganda-avonden.
Het is toch gebleken, dat sommige afdeelingen door het aangename met het nuttige
te vereenigen, er in geslaagd zijn om de belangstelling voor het streven van ons
Verbond in steeds breeder kring op te wekken.
Zang en voordracht, snarenspel en dans hebben velen aangelokt om kennis te
maken met het werk dezer afdeelingen; het ledental steeg in ongekende mate, de
beginselen van het A.N.V. kwamen hierdoor tot velen, die te voren nooit van het
Verbond gehoord hadden.
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Ten einde eenheid te verkrijgen in dat zoo hoogst nuttige en noodzakelijke werk,
heeft het Groepsbestuur een commissie benoemd, die de gegevens van deze avonden
verzamelt, die inlichtingen geeft aan de afdeelingen, die het optreden van kunstenaars
regelt, zoowel als hunne reizen en kosten, die trachten zal de medewerking te
verkrijgen van allen, die in dit opzicht ons Verbond willen steunen en van dienst
zijn.
Het bestuur heeft den heer W. Heynings, Hellingweg 8, Soestdijk, een der oudste
leden van het A.N.V., bereid gevonden om de leiding van deze zaak op zich te nemen.
Afdeelingen, die zulke propaganda-avonden geven, wordt beleefd verzocht aan
dit adres hunne programma's en verdere inlichtingen te zenden.
Afdeelingen, die voorlichting en medewerking wenschen voor zulke avonden,
worden uitgenoodigd zich eveneens te wenden tot dat adres.
W.J. LUGARD, Groepsbestuurslid.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
De Heeren H.R. du Mosch en S. van Lier Ez. zijn herkozen als bestuursleden. In de
plaats van de professoren Brugmans en Te Winkel, die beiden wenschten af te treden,
werden gekozen de heeren Prof. Dr. J. de Decker en F.J.A.M. Wierdels (wethouder
van Amsterdam). Tot voorzitter werd benoemd Dr. C.P. Burger.
Het eerevoorzitterschap werd met algemeene instemming aangeboden aan Prof.
Te Winkel, die gehuldigd
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werd, omdat hij van de oprichting der Afdeeling Amsterdam, dat wil dus zeggen
bijna 25 jaren, onafgebroken aan het hoofd dezer afdeeling heeft gestaan. Wat hij
voor het A.N.V. in het algemeen is geweest, kan niet in een paar woorden worden
gezegd. Hij werkte mee aan wording en bloei van het Verbond en zijn vlugschrift
‘Wat wil het A.N.V.?’ (No. 12 onzer uitgaven) doet nog altijd goeden dienst om niet
aangeslotenen te overtuigen van de noodzakelijkheid als lid van het
Grootnederlandsche gezin de familiebetrekkingen te onderhouden.
Moge het hem nog menig jaar gegund zijn Jan, Jannetje en hun jongste kinderen
in eenswillend streven naar ontwikkeling en welvaart gelukkig te zien.

's-Gravenhage en Omstreken. (Jgl.-Afd.)
De 2de secretaris, de heer Meerburg, meldt:
21 Febr. sprak voor deze afdeeling de bekende Vlaamsche schrijver Felix
Timmermans in de Van-Dyckzaal. Vóór de rust droeg spreker gedeelten voor uit zijn
dierenepos ‘Boudewyn’, terwijl hij daarna sprak over zijn omgeving, het ontstaan
zijner werken, het tweeslachtig karakter van Lier (Brabantsch en Kempensch) enz.,
waarna hij nog één zijner onuitgegeven werken voordroeg. De zeer talrijke aanwezigen
(de zaal was stampvol) volgden allen den spreker met groote belangstelling en toonden
hun bijval ten duidelijkste.
3 Maart had de Jaarvergadering plaats, welke als gewoonlijk zeer slecht bezocht
was. Wanneer zullen de leden eens leeren om behalve op voordracht- en dergelijke
avonden ook op de vergaderingen te komen; het is voor het bestuur zeer onaangenaam
als de leden zoo weinig belangstelling toonen voor het meer zakelijke gedeelte. De
verschillende verslagen werden goedgekeurd en de aftredende bestuursleden bij
enkele candidaatstelling herkozen.

's-Hertogenbosch.
Mr. Phaff schrijft:
Wij hadden 15 Maart den heer Poelhekke uit Nijmegen. De avond, waaraan wij
geheel het karakter hadden gegeven van een Verriestherdenking, slaagde zeer goed.
Met groote piëteit stelde spreker de groote beteekenis van Verriest voor Vlaanderen
en Nederland in het licht. Hij deed dit op boeiende wijze. Het was een goede avond
voor onze afdeeling en die van Onze Vloot, die met ons samenwerkte.
Na Paschen hopen wij een reeks van 5 voordrachten over Oost-Indië te hebben
van het Comité voor Indische leergangen.

West Zeeuwsch-Vlaanderen.
Het bestuur dezer nieuwe afdeeling is in de huishoudelijke vergadering van 26 Jan.
als volgt samengesteld: Ds. Ruytenberg, voorzitter; E.P. van der Werff, Leeraar
R.H.B.S. St. Anna ter Muiden, secretaris; Mej. Eekhoff, penningmeesteres.
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26 Febr. had de eerste, druk bezochte, openbare vergadering plaats. De voorzitter
zette eerst doel en streven van het A.N.V. uiteen, waarna de heer Lemaire een
voordracht hield over de Vlaamsche beweging, die tot een opgewekte
gedachtenwisseling aanleiding gaf.
Verscheiden nieuwe leden traden toe.

Oost-Indië.
Hoe staat het met de Indische Hoogeronderwijsplannen?
Geruimen tijd geleden behandelde ik in Neerlandia dit onderwerp. In die dagen waren
er nog velen, die er tegen betoogden en sputterden: ‘Hooger onderwijs in Indië, dat
is iets ondenkbaars; daarvan komt toch niets terecht.’ Ik meende toen, dat veel praten
daarover eigenlijk monnikenwerk was, want onder al 't geredeneer door - vóór of
tegen - groeide het van zelf en is thans reeds een aanzienlijke plant geworden.
Nu ligt op mijn schrijftafel - reeds veel te lang - een feestuitgave van de wakkere
Indologenvereeniging te Leiden, wier maandblad (Indologenblad) ik steeds met
genoegen lees. Bij de viering van haar vierde ‘Lustrum’ gaf deze Vereeniging een
vlugschrift in het licht, getiteld ‘Een Universiteit in Ned. Indië’.1)
Bijdragen werden daarin opgenomen van hoogstaande mannen, volkomen tot
oordeelen bevoegd over Indische toestanden. Zij zijn allen evenzeer voorstanders
van hooger onderwijs in Indië en geven behartenswaardige wenken over de richting,
waarin dat onderwijs moet worden geleid. Gaarne zou ik daaraan een en ander
ontleenen, maar beter is 't dat belangstellenden (zullen er veel zijn?) zich wenden tot
het bovengenoemde adres.
Een uitzondering maken wij met de eerste bijdrage, die de meening weergeeft van
den Indischen directeur van Onderwijs, Mr. Creutzberg. Deze, met verlof hier te
lande vertoevende, leverde wel geen bijdrage, maar stond een vraaggesprek toe. En
daar wij hier uit kunnen leeren, hoe de zaken thans staan en hoever men gevorderd
is, ontleenen wij daaraan de volgende bijzonderheden:
De stichting van de Technische Hoogeschool te Bandoeng, door schenkingen uit
Holland mogelijk gemaakt. was een daad met verrassende gevolgen. Men had
gevraagd, getwijfeld: ‘Ja, 't is wel wenschelijk, maar is 't ook mogelijk? enz. enz.’
En ... daar werd op eens de verrassende stap gedaan en werden wij geplaatst midden
in de nieuwe werkelijkheid - 't hooger onderwijs was er, al is 't begin nog eenvoudig.2)
Nu zijn er twee dingen, waar 't op aankomt, ten 1ste een goede bezetting der
leerstoelen en ten 2de een voldoend aantal voorbereidende leerlingen.
Voor 't eerste verwacht de Directeur in den eersten tijd veel van de hartelijke
medewerking der Nederlandsche Universiteiten, die hun geleerden voor een aantal
jaren zouden moeten afstaan, onder voorwaarde hen dan na verloop van die jaren
weer aan te stellen.
1) Belangstellenden - aldus de Lustrumcommissie - kunnen exemplaren van het Lustrumnummer
aanvragen aan de redactie, die gaarne aan hun verzoek zal gehoor geven, zoolang de voorraad
strekt.
Het redactie-adres is (voor dit nummer): Rijnsburgerweg 14, Leiden.
2) Dit zijn niet 's Directeurs woorden, maar ik meen aldus den gedachtengang te mogen
weergeven.
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Wat 't tweede betreft, een voldoend aantal leerlingen zal geleverd moeten worden
door de H.B.S. en de Algemeene Middelbare School. Deze laatste school is eenigszins
te vergelijken met een Lyceum. De onderbouw is Mulo, terwijl de bovenbouw drieërlei
zal zijn: Afd. B. overeenkomende met de H.B.S. (thans een te Djocjacarta); Afd. AII
de Westersche klassieke opleiding, echter zonder Grieksch (thans een te Bandoeng)
en de Afd. AI, waar de Oostersch-literaire vakken bestudeerd zullen worden.
De Directeur verklaarde zich tevreden en hoopvol gestemd over de werking dezer
A.M.S. voor het Hooger Onderwijs en herinnerde er aan, dat op het
begrootingsontwerp voor 1923 reeds fondsen zijn uitgetrokken voor de voorbereiding
der Rechtskundige Hoogeschool en dat ook een Medische Hoogeschool3) niet lang
meer op zich zal laten wachten.
Tot zoover is dus het H.O. in Insulinde gevorderd en als de geldmiddelen weer wat
ruimer beschikbaar zijn, zal de voortgang ongetwijfeld niets te wenschen overlaten.
Mr. Creutzberg sprak de stellige verwachting uit, dat, dank zij het degelijk
voorbereidend H.O. in Indië, de instellingen van H.O. de meeste andere in Azië in

3) Intusschen meldde dezer dagen een telegram uit Indië, dat de voorbereiding voor deze laatste
vanwege den geldnood moet worden uitgesteld.
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de schaduw zullen stellen. In dit verband werd er op gewezen, dat in Britsch-Indië,
vroeger zoo vaak een beschamend voorbeeld voor Ned. Indië genoemd, het
voorbereidend H.O. slecht verzorgd is, hetgeen wel de voornaamste reden is van het
afbrekend oordeel eener commissie van onderzoek. Aan de University met
bijbehoorende colleges studeeren niet minder dan 26000 studenten. Om 't
geleerd-proletariaat, waaronder Britsch Indië gebukt gaat, te voorkomen, moeten
strenge eischen gesteld worden voor de toelating tot het H.O., terwijl ook gezorgd
moet worden dat dit zich aanpasse aan de Oostersche toestanden en geen nabootsing
zij van het H.O. in 't Westen.
(Dit betoogt niet alleen de Directeur, maar bijna allen, die een bijdrage in dit
vlugschrift ten beste gaven.)
‘O.a. kan in Ned. Indië niet een gelijke mate van vrijheid van studie worden
gegeven als in Nederland; niet in dien zin dat die studie “schoolsch” zal zijn, maar
wel moet er nauwer verband zijn tusschen hoogleeraren en studenten.1)
Dit is juist daarom noodig, omdat Indië, nog veel minder dan een land als
bijvoorbeeld Nederland, verliezen kan lijden door 't mislukken van studenten, nog
daargelaten de maatschappelijke gevaren, die daarin voor een land als Indië schuilen.
De eischen van toelating moeten dus streng zijn. Indië is meer gebaat door een
betrekkelijk kleine kern van degelijk academisch gevormde werkkrachten dan door
groote drommen halfontwikkelden’... Ook uit een oogpunt van economisch (d.i.
zuinig) landsbeheer is beperking van het studentenaantal noodig. Indië kan zich
onmogelijk de weelde veroorloven, academisch gevormden neer te zetten op posten,
die evengoed bezet kunnen worden door werkkrachten met middelbare vakopleiding.
De middelbare vakscholen (ook voor juristen) zullen een zeer belangrijke plaats
moeten innemen. Het bewuste vraaggesprek eindigt met de volgende woorden (een
snuifje voor sommige zich noemende ‘Intellectueelen’):
‘Dat op 't oogenblik de bovenbouw der Indische samenleving niet meegroeit met
den onderbouw, blijkt maar al te vaak uit de gemakkelijkheid, waarmee
halfontwikkelden in Indië een vooraanstaande rol vervullen en een hoogen toon
voeren.’
Deze meeningen van Mr. Creutzberg deelen in hoofdzaak ook de stellers van de
andere zeer verdienstelijke bijdragen, waarop ik tot mijn spijt niet dieper kan ingaan.
Voorzichtig voorwaarts schrijden, met het waarschuwend voorbeeld van Britsch
Indië en Filippijnen - in 't Oosten geen nabootsing van 't Westen - alles moet zich
ontwikkelen, opgroeien naar de behoeften des lands - 't is ook volstrekt niet noodig
dat het Hooger Onderwijs in één plaatselijke Universiteit is saamgetrokken; de
verschillende faculteiten kunnen evengoed in verschillende plaatsen gevestigd zijn;
enz. enz.
De Indologenvereeniging deed een zeer goed werk door dit belangrijke vraagstuk in
haar feestgave te doen toelichten door uitnemende mannen.
's-Gr.
v.L.
1) Vroeger wees ik hierop en stelde meteen de vraag of dat alleen een eisch voor 't Oosten is.
Ook Westersche ervaring wijst dien kant uit.
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Een boek voor school en huis.
Naar en in Tropisch Nederland. Aardrijkskundig Lees-leerboek over Ned.
Oost-Indië, voor de scholen in Nederland, door I.W. Croes, Oud-Indisch
Schoolhoofd. Tweede deel: Java. Met 3 kaartjes en 70 plaatjes. Rijswijk
(Z.-H.) - Blankwaardt & Schoonhoven.

In de kampong. (Afb. uit: Een boek voor school en huis.)

Met ingenomenheid kondig ik dit mij ter bespreking toegezonden boekwerkje aan.
De schrijver noemt het een ‘lees-leerboek’; en dat is zeer juist: men leest het met
genoegen en leert er, al lezende, zeer veel door van Indische toestanden.
De inkleeding is zeer aardig. In 't eerste deel (mij onbekend) wordt de reis naar
Indië beschreven. Dit tweede handelt over West- en Midden-Java: Een paar met de
boot aangekomen families ontmoeten in Batavia een ouden vriend, die hen met
Indische gastvrijheid meeneemt naar zijn kinaland en van daar vertrekken ze over
Bandoeng naar Djokja (midden Java). Aan dat reistochtje zijn 222 bladzijden gewijd;
maar daar tusschen in zijn dan ook tal van uitweidingen over land en volk,
aardrijkskunde, geschiedenis en folklore, Indische gebruiken, cultures enz. 't Is alles
gezellig behandeld in den trant van wijlen ds. Laurillard, die daarvan den slag had.
Ik kan niet beter doen dan hier de inhoudsopgave weer te geven:
I. Te Batavia: Iets over het klimaat. - Het Pet-Joenfeest. - Pieter Erberfeld. Staatsspoorwegen. - Irawatti, de prinses van Pelaboean Ratoe.
II. Naar de Preanger: De levensbehoeften van den Javaan. - Over het repatrieeren
van Hollanders. - Over het gevangeniswezen. - Over onze legersterkte en onze vlag.
III. Op het kinaland ‘Telaga Patengan’: Het bergklimaat. - De rijstcultuur. Legende over de rijst. - Over geneeskundige hulp. - Kleine kleuters. - Over liefdevolle
harten onder bruine huiden. - Over de vrienden van mijn kinderen en gevangenen. Het klimaat van Ned.-Indië. - De theecultuur. - De kinacultuur. - 's Lands plantentuin.
IV. Van Bandoeng naar Djokja: Iets over den Islam. - Oordeel over Indië. - De
vanille.
Het derde deel (nog niet verschenen) zal handelen over Oost-Java en de
‘Buitenbezittingen’.
De schrijver zegt in zijn voorbericht, dat het zijn doel is geweest naast het
aanbrengen van aardrijkskundige kennis, bij Jong-Holland, belangstelling te wekken
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voor onze Oost en de allerzotste dwaalbegrippen te bestrijden die hier, helaas zelfs
in betere kringen, over Indië bestaan. Juistere kennis van land en volk van het grootere
Nederland over de zee, wat Hollands flinke zonen daar om den evenaar hebben
gewrocht en nog tot stand brengen - dàt zal die belangstelling kunnen wekken en de
diepe kloof overbruggen, welke beide rassen, blank en bruin, levende onder dezelfde
vlag, van elkaar scheidt.
Ik vind wel, dat hij die taak goed heeft volbracht en o.m. las ik met genoegen, wat
hij schreef over ‘liefdevolle harten onder bruine huiden.’
Ik raad iederen huisvader aan zich deze werkjes aan
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te schaffen voor de huisbibliotheek. Men zegge nu niet: ‘'t Is maar een schoolboek,’
maar noeme het liever een aardig en nuttig leesboek voor school... en huis.
's-Gr.
v.L.

Vlaanderen.
Alg. vergadering van Groep Vlaanderen.
Na een onderbreking van verschillende jaren, - wij moeten teruggaan tot 1914, werd op 18 Maart in de ‘Salle Nouvelle’ te Brussel weer de 1ste algemeene
vergadering van Groep Vlaanderen van het Alg. Ned. Verb. gehouden.
De heer Omer Wattez, voorzitter van Groep Vlaanderen, leidde de vergadering.
Aan zijn zijde hadden plaats genomen Jhr. Mr. von Weiler, ondervoorzitter van het
Hoofdbestuur te Dordrecht, Frans van Laar, Groepssecretaris en Johan Kesler, Mr.
Willem Thelen, Maurits Liesenborghs, J. van Winckel, Groepsbestuursleden. Onder
de aanwezigen, die vrij talrijk waren opgekomen, waren verschillende van de vroegere
trouwe strijders van het A.N.V.
De voorz. de heer Omer Wattez, opende de vergadering met een woord van dank
tot de aanwezigen. Hij drukte er zijn vreugde over uit, het werk van het A.N.V. te
kunnen hervatten en liet de gelegenheid niet voorbijgaan om te wijzen op de aanvallen,
waarmede in verschillende bladen de heroprichting van het A.N.V. in Vlaanderen
bestookt werd. Hij wees andermaal op het zuiver cultureele van de aanstaande
werkzaamheden, buiten en boven alle staatkundige partijen en schakeeringen. In het
A.N.V. is er plaats voor iedereen, die aan het groot-Nederlandsch cultureel werk wil
medehelpen. Hij acht het nutteloos over dit doel verder uit te weiden, daar wij er
meermalen op drukten en er geen misverstand mogelijk is.
Na deze inleiding van den voorzitter wordt de dagorde afgewerkt.
1. Toestand van het A.N.V. in Vlaanderen.
De groepssecretaris, Frans van Laar, geeft hierover eenige mededeelingen, waaruit
blijkt, dat er reeds van overal uit het land toetredingen kwamen. Drie takken:
Antwerpen, Brussel en Lokeren hebben hun werkzaamheden hervat en zonden hun
afgevaardigden naar de voor 14 dagen gehouden Groepsbestuursvergadering, welke
deze algemeene vergadering voorbereidde. Buitendien zijn er toetredingen te
Mechelen, Gent, Brugge, Leuven, Eecloo, Lier, Turnhout, St. Nikolaas, Ninove,
Luik, Charleroi, Maaseik, Aalst en Dendermonde. Te Gent kan eerlang de tak weder
opgericht worden. Groep Vlaanderen telt voor het oogenblik 620 ingeschreven leden.
2. Bespreking en goedkeuring van de Groepsstatuten.
Artikel na artikel wordt besproken. De door het groepsbestuur voorgestelde
wijzigingen worden, mits enkele veranderingen, goedgekeurd. Het geheel wordt met
algemeene stemmen aangenomen en zal ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur
gezonden worden.
3. Groepsbestuur.
De volgende leden worden met algemeene stemmen tot groepsbestuursleden
benoemd (voorzitter, secretarispenningmeester en onder-voorzitters werden door het
Groepsbestuur zelf tot die hoedanigheid aangewezen): Omer Wattez, voorzitter; Dr.
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Van der Ouderaa en Jozef van Winckel, ondervoorzitters; Frans van Laar,
secretaris-penningmeester; Johan Kesler, Mr. W. Thelen, W. van Eeghem, Gilbert
van Driessche, M.J. Liesenborghs, Hendrik van Tichelen en Jozef Tijck, leden.
Zoodra er andere takken ontstaan zal het Groepsbestuur aangevuld worden.
4. Tot Hoofdbestuursleden werden de volgende heeren aangewezen: Omer Wattez,
Frans van Laar, Johan Kesler, Mr. Willem Thelen, Dr. Norb. van der Ouderaa en
Notaris Jozef van Winckel.
Na eenige huishoudelijke punten behandeld te hebben en nadat de heer
Liesenborghs een verklaring had afgelegd over het lidmaatschap van den Heer Ad.
Buyl, nam de heer Jhr. Mr. von Weiler het woord in naam van het Hoofdbestuur. Hij
drukte in de eerste plaats het leedwezen uit van den alg. voorzitter, den heer De
Kanter, dat hij de vergadering niet kan bijwonen. Deze vergadering is een heuglijke
gebeurtenis waar men jaren naar verlangd heeft. Het A.N.V. was zonder Groep
Vlaanderen niet meer wat het vroeger was. Verschillende hervormingen in het A.N.V.
wilde men niet doordrijven zonder Vlaanderen. Nu het evenwicht hersteld is, kan
het werk heropgevat worden. Deze dag is een dag van vreugde en de heer Von Weiler
hoopt, dat de innige samenwerking van voorheen aldra tot stand zal komen.
(Toejuichingen.)
De Heer Omer Wattez dankt in naam van de vergadering Jhr. Mr. von Weiler en
verzoekt hem een groet van Groep Vlaanderen aan het Hoofdbestuur en alle
Noordnederlandsche leden over te brengen.
***
Het Groepssecretariaat is gevestigd te Antwerpen, Juliaan Dillensstraat 10; Frans
van Laar, postcheckrekening 51379. Alle toetredingen worden eerst aan dit adres
gezonden en de bijdragen (minimum 10 francs) op gemelde postcheckrekening
gestort.
***

Uit de Takken.
Antwerpen.
Op 2 Maart hield de Antwerpsche Tak zijn eerste algemeene vergadering. Het plan
van de werkzaamheden werd er besproken en het bestuur samengesteld als volgt:
Dr. Van der Ouderaa en Fritz van Genechten, voorzitters; Frans van Laar,
secretaris-penningmeester; Hendrik van Tichelen, secretaris; H.J. Wierts, J. Tyck,
A. Aelbrecht, Frans Deckers, Lode Baekelmans, Arm. Schoeters, A.T. van Mierlo
Mr. Jozef Muls, Aug. Bossaerts, Mw De Groot, Modest Lauwereys en Emiel
Bolckmans, leden.
In den loop van het zomerseizoen zullen nog verschillende voordrachten ingericht
worden.

Brussel.
Aan de leden van den tak wordt hierbij herinnerd dat, op vertoon van de ledenkaart
voor 1923 van het A.N.V., in den Kon. Vlaamschen Schouwburg circa 50 pct. korting
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wordt toegestaan voor de gewone voorstellingen op Maandag-, Woensdag-,
Donderdag- en Zaterdagavond.
***

Lodewijk-De-Raetcomité.
Door het, op aanstichting van tak Brussel tot stand gekomen Lodewijk-De-Raetcomité,
dat zich voorstelt het graf van dezen grooten Vlaming aan te koopen en er een klein
blijvend gedenkteeken op te plaatsen, is tot dusver fr. 1.109 ingezameld.
Van alle leden van het A.N.V. wordt een bijdrage ingewacht bij den secretaris,
den heer M.J. Liesenborghs, Eug. Demolderlaan 2, Schaarbeek, of bij den
penningmeester Dr. W. van Eeghem, Trooststraat 85, Schaarbeek (postcheckrekening
Van Eeghem no. 73658).
***

Het geval Buyl.
Nog vóór in het Hoofdbestuur van het A.N.V. het geval Buyl te berde kwam (zie
Maartnummer 1923 van ‘Neerlandia’) had het bestuur van tak Brussel reeds een
besluit genomen dat, sedertdien, ten uitvoer kon worden gebracht. Aan de Vlaamsche
pers werd dan ook in verband met dit geval, een mededeeling gestuurd luidend als
volgt:
‘Sommige bladen hebben gemeld dat de heer Ad. Buyl, kamerlid en burgemeester
van Elsene, die den oproep
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voor de anti-Vlaamsche betooging van 28 Januari j.l. te Brussel, medeonderteekende,
ook lid zou zijn van tak Brussel van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Deze
houding van den heer Buyl werd onvereenigbaar geacht met het doel van het A.N.V.:
de behartiging der taalen cultuurbelangen van alle Nederlandsch sprekenden.
Naar het secretariaat van tak Brussel van het A.N.V. ons thans echter mededeelt,
maakt de heer Ad. Buyl niet meer deel uit van deze vereeniging.’

Zuid-Afrika.
Afd. Kaapstad.
Aan het belangrijk verslag over 1922 is het volgende ontleend:
Het bestuur bestond in het begin des jaars met Oud-President Senator F.W. Reitz,
als ere-voorzitter, uit Mevr. Loopuyt, Mnr. Adv. Wessel Roux, L.V., Mevr. Luyt,
Dr. M.F. Stolk, Dr. W. Blommaert (Stellenbosch), Mnr. J. Steinmeyer en Mnr. J.L.
Schoeler. Voor de aan het einde van 1921 afgetreden Penningmeester, Mnr. G. van
Heerde, werd alsnog geen vaste opvolger gevonden en Mnr. Van Heerde gaf er de
voorkeur aan de zaken te blijven beheren, totdat een vaste benoeming kon plaats
vinden.
Aan 't einde van Februarie, toen het bestuur zijn eerste vergadering hield, werd de
afgetreden Penningmeester, Mnr. G. van Heerde, als aandenken een vijftal omlijste
etsen van Kaapstad, van de hand van Mnr. Tinus de Jongh, aangeboden. Op 27
Februarie vond er in het ‘Koffiehuis’ een inderdaad goed geslaagde ontvangst plaats
om de nieuwe Konsul, Dr. F.H.E. Groenman en zijn gade welkom te heten en tevens
hulde te brengen aan Dr. Heyning, Direkteur van de Holl. Z.A. Stoomvaart
Maatschappij, die van Europa was overgekomen, aan Mnr. W.H.E. Nieuwenhuys,
hoofdagent van de maatschappij en de gezagvoerder en officieren van het nieuwe
schip ‘Springfontein’. In Maart hield architekt Schuurmans-Steckhoven zijn
belangwekkende voordracht, met lichtbeelden, ‘Een Praatje over praktiese
Woningbouw’. Ook zocht in die maand een aantal kinderen een grote verzameling
postzegels voor de Vlaamse Taalbeweging uit, die Mevr. Loopuyt verzond.
Op 5 April werd de grote bazar ten bate van 't Volkshospitaal gehouden, waarbij
onze dames zich dapper kweten. Melding dient gemaakt te worden van de viering
van Van-Riebeekdag op 6 April, waarbij o.a. de HEd. Heren Ministers Malan en
Mentz het woord voerden en vele hoge overheidspersonen aanwezig waren, alsook
vertegenwoordigers van andere genootschappen. Mevr. Loopuyt las het gedeelte uit
het Dagboek van Van Riebeek voor, waarop deze herdenkdag berust, terwijl Ds. J.P.
van Heerden, Eerste Predikant te Kaapstad, onder stille aandacht van een grote
verzamelde volksmenigte, plechtig het Gebed van Van Riebeek voorlas. ZHEd.
Minister Malan sprak wederom de wens uit, dat het Verbond zou doorgaan deze
plechtigheid elk jaar te herhalen. Met biezondere lof moet er melding gemaakt worden
van de indrukwekkende rede, gehouden op 28 April, door Ds. Retief over ‘Godsdienst
en Muziek’, ingeleid door Dr. W.J. Viljoen. Mevr. Van Loo zong die avond
wonderschone liederen. De uitstekend geslaagde piekniek op Julianadag voor ouders
en kinderen te Muizenberg gehouden, dient, met een woord van dankbaarheid aan
de medewerkende dames genoemd te worden. Op 6 Mei hadden wij de
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gedenkwaardige lezing van Prof. P. Serton, ‘De Strijd tegen 't Water in Holland’.
Deze avond werd tevens opgeluisterd door liederen gezongen door jongedames onder
leiding van Mevr. J. Luyt en een pianouitvoering door Mej. Faure. In de rondzendbrief
van Junie werd aangekondigd, dat de regeling van de Verbondsavond in die maand
was overgelaten aan jongere leden en aan Mejuffr. E. Luyt komt een woord van dank
toe voor het verrassend sukses van die gelegenheid.
Voor de komst van Prof. R. Casimir in Augustus werd onder het beschermheerschap
van ZHEd. Minister Patrick Duncan, en het ere-voorzitterschap van Dr. W.J. Viljoen,
met Mevrouw Loopuyt als voorzitster, een kommissie samengesteld, waarvan onze
konsul, Dr. Groenman, een biezonder ijverig en welwillend lid was, terwijl
ondergetekende als algemeen sekretaris optrad.
De A.N.V.-prijs voor de Kaapstadse Eisteddfod werd dit jaar, wegens onvoldoende
deelneming in 't Nederlands en Afrikaans, niet toegekend.
Reeds in de maand Julie werd er in onze rondzendbrieven gewezen op het a.s.
herdenkingsfeest van het vijfen-twintigjarig bestaan van het A.N.V. en er werd in
die richting medewerking verzocht. Er werd een biezondere rondzendbrief verspreid,
waarin vooral gewezen werd op het feit, dat het A.N.V. is een wereldvereniging, die
zich ten doel stelt, buiten en boven alle staatkundige stromingen, de stambroeders
van Afrika, Nederland, Vlaanderen, tot één macht saam te brengen. Om hulp en
medewerking voor het tot stand brengen van een Groep Zuid-Afrika werd verzocht.
Ik heb mij heel wat moeite gegeven om in deze richting de nodige steun te verkrijgen.
Langzaam aan komt er meer leven en b.v. van Potchefstroom mag men zeggen,
dat een oude tak weer fris en groen is geworden.
Onvergetelik zal in de gedachte blijven de belangwekkende toespraak van Prof.
Dr. Molengraaff over ‘Geologiese Kenmerken van Zuid-Afrika’, en verder de grote
en zo uitnemend geslaagde ontvangst ter ere van Prof. en Mevr. Molengraaff en Prof.
R. Casimir, welke avond inderdaad een der glanspunten van een merkwaardig jaar
mag heten. Nu volgt de merkwaardige tijd van de lezingen van Prof. Casimir te
Kaapstad, die het begin en de voorbereiding waren van zijn triomftocht door de Unie.
Geboekstaafd moet worden het onafgebroken sukses, dat deze geleerde, de gast van
het A.N.V., overal heeft gehad. Vermelding verdient ook de ontvangst aangeboden
door 't Verbond in dezelfde maand aan Oud-Minister en Mevr. H.A. van Ysselsteyn,
bijgewoond door de hoogste Provinciale en Gemeentelijke overheidspersonen.
De verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden werd op de
geestdriftigste wijze gevierd door kinderen vergezeld van hun ouders. De verversingen
en geschenken waren overvloedig. Een hartelik woord van dank komt toe aan de
milde gevers.
Hoogst belangrijk ook was in September de voordracht van Mnr. G.A. van Oordt,
over de geologiese vorming van het Kaapse Schiereiland, met zeer zeldzame
lichtbeelden. Er werd een dameskommissie gevormd, met Mej. E. Luyt als
sekretaresse, om voorbereidingen te maken voor het komende St. Nikolaas-feest.
Ook deze grote onderneming slaagde uitstekend. Een woord van dank komt hier toe
aan de vele milde gevers, bij deze en andere gelegenheden, onder wie vooral moeten
genoemd worden onze geachte Burgemeester en Prof. Casimir, Mnr. Van der Sterr,
Mnr. Bremer, Mnr. Bartels, vele Engelse en Hollandse handelshuizen en andere
personen. Mevr. Loopuyt en hare onvermoeide helpsters hadden ook tans alle eer
van hun werk. Het is trouwens moeilik, niet te zeggen onmogelik, in het biezonder
de namen te noemen van de velen van wie wij 't gehele jaar door welwillendheid en
vriendelike hulp mochten ondervinden. Dr. en Mevr. Groenman hebben ons steeds
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welwillend bijgestaan. President Reitz is als steeds onze getrouwe vriend en Dr. W.J.
Viljoen gaf ons vele praktiese blijken van zijn belangstelling, terwijl o.a. Mnr. H.A.v.
Hoogstraten, privaat-sekretaris van de Administrateur, een welwillend aandeel nam
in al onze verrichtingen. De heren Pierre de Beer en Jan Luyt, en Mevr. J. Luyt,
Mevr. Van Loo en vele anderen hebben ons steeds, waar zij konden, geholpen. Ten
slotte vereist nog vermelding de aankomst van Mnr. L. Penning, de Nederlandse
schrijver van boeken over Zuid-Afrika, die, alhoewel hij hier aankwam in de tijd van
eksamens en vakanties, toch een belangstellend gehoor vond van leden en vrienden
van ons Verbond, toen hij sprak over het ‘Vijfentwintigjarig Jubi-
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leum van H.M. de Koningin Wilhelmina der Nederlanden’, met lichtbeelden, en
zodoende het A.N.V. in staat stelde het publiek op praktiese wijze voor te bereiden
voor deze feestviering.
De boekerij van het A.N.V. is een afzonderlike tak van bedrijvigheid, welks sukses
geheel te danken is aan Mevr. Loopuyt.
Het ledental neemt gestadig toe en bedraagt tans 221.
Aan de heren Melt Brink en Prof. Jan F. Celliers, wier rechten op onderscheiding
hier niet nader behoeven omschreven te worden, bood het Bestuur het erelidmaatschap
aan.
Onze verhouding tot het Hoofdbestuur blijft van aangename aard. Er vindt
vruchtbare samenwerking en gedachtenwisseling plaats en, in 't algemeen beschouwd,
bestaan er alle redenen om te verwachten, dat deze Afdeling meer en meer zal zijn
een belangrijke faktor in de Hollands sprekende samenleving aan de Kaap.
J.L. SCHOELER, Sekretaris.

Amerika
Nederlandsche Nederzettingen in de Ver. St. van N.-Amerika.
II. (Slot.)
Stedenbouw. In welk opzicht toonen door Nederlanders in Amerika gestichte
landbouw- en nijverheidscentra een Nederlandsch karakter? In welk opzicht
herinneren zij aan ons Vaderland? Oppervlakkig gezien merkt men van deze
Nederlandsche afkomst weinig. Noch in stedenof dorpsvorming, noch in huizenbouw.
Onze 17de eeuwsche voorvaderen traden in het buitenland ook nogal eens als
stedenstichters op. Gothenburg in Zweden, Frederiksstad in Holstein werden door
Hollanders naar Hollandsch model gebouwd en zelfs in de tropen stelde Coen zich
bij de stichting van Batavia zijn vaderstad Hoorn als voorbeeld. Nog in de eerste
helft van de 19de eeuw meende een reiziger in den staat New-York aan de toen nog
bestaande, maar nu verdwenen grachten van Albany en Buffalo hun Hollandsche
afkomst te bespeuren. Bij onze 19de eeuwsche stichtingen merkt men daarvan echter
weinig. Enkele kolonisten trachtten het komdorp in Michigan na te volgen, maar de
meerderheid der bevolking wilde daarvan niet weten. Een ieder wilde wonen op zijn
eigen land. Zoo kregen de steden en dorpen, veelal door den Amerikaanschen
landmeter uitgelegd, een Amerikaansch of wil men een geheel 19de eeuwsch karakter.
Al de landen rechthoekig verdeeld in secties, halve secties en quartersecties, de wegen
daartusschen en enkele aangewezen als businesscentra en daartoe in ‘lots’ verdeeld,
waar de zakenman zich kon vestigen. Holland bijv. werd uitgelegd naar het voorbeeld
van het naburige Amerikaansche stadje Allagan en onderscheidt zich door een fraai,
natuurlijk ook rechthoekig plantsoen, het Centennial Park. In Pella trachtte men nog
naar Nederlandsch voorbeeld de kerk tot middelpunt der stad te maken en daartoe
werd in de kom een vierkant opengehouden. Maar ook hier overheerschte de
Amerikaansche idee en de business maakte er zich van meester. De kerk werd elders
gebouwd. Orange City werd naar Pella, de moederstad, gebouwd. De vormen der
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steden doen dus weinig aan Nederland denken, begrijpelijk, waar men met geen
polderland of vestingwallen had rekening te houden, integendeel over groote ruimte
beschikt.
Huizenbouw. Ook de bouw der huizen verraadt althans uiterlijk nauwelijks den
Nederlandschen bewoner, noch het stadgebouw, noch de boerenwoning. En dit laatste
is bevreemdend, daar juist de boer in dit opzicht zoo behoudend is. De Westfries
bouwt zijn Westfriesche boerderij in Utrecht; op Texel herkent men aanstonds de
Zeeuwsche kolonisatie aan het woningtype, en de Groninger, die in Overijsel zich
vestigde, bouwde er zich een huis naar Groningsch model. In de Amerikaansche
nederzettingen ziet men echter slechts bij hooge uitzondering een Nederlandsche
woning, een enkelen keer een topgevel; nergens vond ik een Nederlandsche boerderij.
Toch bevonden zich tal van timmerlui onder de landverhuizers. In tegenstelling
alweer met zijn 17de eeuwschen voorvader, die zich zelfs in Zuid-Afrika en ook in
Amerika een Nederlandsche woning bouwde, waarvan nog menig voorbeeld bestaat,
bouwt de 19de eeuwsche landverhuizer in de V.S. zich een woning naar Amerikaansch
voorbeeld. Trouwens de woning van den Hottentot in Afrika of van den Indiaan in
Amerika was voor onzen 17de eeuwschen voorvader een alles behalve aanlokkelijk
model! Uiterlijk is de Hollandsch-Amerikaansche woning alleen door grooter netheid
onderscheiden, bijv. beter in de verf gezet. Ten opzichte van de binnenarchitectuur
onderscheidt menige Hollandsche woning in Amerika zich echter door een
onevenredig groote keuken. Velen toch, en niet alleen boerenfamilies, huizen naar
oud vaderlandsch gebruik nog in de keuken en gebruiken de mooie kamer slechts
bij bijzondere gelegenheden. Opmerkelijk is echter in de Nederlandsche
nederzettingen het groote aantal goed onderhouden kerken, waarvan de oudere aan
de Nederlandsche dorpskerken herinneren. In tegenstelling met de Amerikaansche
dorpen ontbreken echter de bioscopen, of wat de grootste centra betreft, voeren ze
een noodlijdend bestaan. Hun afwezigheid draagt bij tot de groote rust, die vooral
op Zondag. de Hollandsche nederzetting van de Amerikaansche onderscheidt.
Overigens zijn het de Hollandsche namen op de winkelgebouwen, de uitstallingen
van enkele winkels: boeken, klompen, enz., die aan Nederland herinneren. Soms ook
de kleeding der bevolking. In de Hollandsche wijken van Paterson bijv. ontmoette
ik menig arbeider in blauw boezeroen en zwart mouwvest, de zijden pet op 't hoofd.
Zoo ook in Grand Rapids, waar de naam klompenmannetjes nog aan het vaderlandsche
schoeisel doet denken.
In Paterson, waar ik op een Zondag een tweetal kerkdiensten bijwoonde, 's morgens
in een Zeeuwsche, 's middags in de Friesche kerk - o provincialisme! - zag ik nog
menig oudje het Hollandsche kanten mutsje dragen en enkelen ook de Friesche kap.
Huiselijk leven. Vooral in het huiselijk leven wordt men telkens weer aan het Oude
Land herinnerd. Zoo door het streven van den Hollandschen kolonist het zich thuis
gezellig te maken. Kleeden op den grond, een schilderstukje of plaat, liefst een
Nederlandsch landschap voorstellend, aan den wand; daarnaast ook de
familieportretten. Ten slotte een kleine bibliotheek, veelal van godsdienstige werken,
in de eerste plaats de Bijbel, veelal ook werken van Dr. Kuijper, soms ook van prof.
Bavinck. Bovendien een enkelen keer een Nederlandsche courant.
Daar ik tijdens mijn verblijf in de V.S. de gast was van menige Holl.-Am. familie,
trof mij de zoo typisch Hollandsche gewoonte aan het ontbijt, dat evenals de andere
maaltijden veelal met gebed wordt geopend en gesloten, een bord pap te doen
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voorafgaan. Om 11 uur gebruikt men koffie met koek, om 12 uur in vele gezinnen
een warmen maaltijd, 's middags thee, daarna het avondbrood. In meer Am. gezinde
families echter wijkt men hier wel van af. Een enkelen keer dronk ik 's avonds een
kop chocolade!
Geestelijk leven. Sterker nog uit zich de Nederlandsche geest in het geestelijk leven:
taal en godsdienst. Merkwaardig is de taaiheid, waarmee de taal zich handhaaft, al
wordt zij op den duur verdrongen. Het feit echter, dat de Nederlandsche landverhuizers
in 1850 bij hun komst in de V. St. nog tal van nakomelingen der 17de eeuwsche
Holland-Amerikanen Nederlandsch hoorden spreken, al was het verbasterd, het
zoogenaamde Jersey-Dutch, geeft hoop voor de toekomst, al zijn de omstandigheden
veel veranderd. De kerk echter, althans de Protestantsche - in de R.K. kerken gebruikt
men de

Neerlandia. Jaargang 27

51
taal van het land - draagt veel tot het behoud bij, al wordt menige kerkdienst reeds
in de Engelsche taal gehouden. Ook de voortdurende aankomst van nieuwe
landverhuizers in de oude nederzettingen doet, al is hun aantal verminderd, de oude
taal handhaven.
Reeds Dr. Van Raalte sloot zich bij de in Amerika gevestigde Dutch Reformed
Church aan, wat ongetwijfeld de doordringing van den Amerikaanschen geest in het
kerkelijk leven bevorderde. Men kan dan ook de afscheiding in 1857 van een aantal
kolonisten van deze kerk en de stichting van de Chr. Geref. kerk in Amerika in zekere
opzichten ook als een beletsel tegen een te snelle veramerikaansching beschouwen.
Thans echter wordt ook in tal van Chr. Geref. Kerken de dienst in de Engelsche taal
gehouden: één uiting van den Amerikaanschen geest.
Karaktereigenschappen. Taai ook zijn tal van Nederlandsche karaktereigenschappen:
groote betrouwbaarheid en groote spaarzaamheid. In Grand Rapids wordt men op
menig Amerikaansche bankinstelling getroffen door het Nederlandsch woord
Spaarbank. Aan deze eigenschappen paart zich eene voortdurende werkzaamheid,
eigenschappen, die o.a. den Hollandschen landbouwer in Amerika tot den
welvarendsten maken. Dit uit zich o.a. in de landbouwkoloniën, waar overal de
Amerikanen worden uitgekocht, en geheele dorpen tot Hollandsche dorpen zijn
geworden, waardoor familieleden in elkaars nabijheid konden blijven wonen, uiting
tevens van den Nederlandschen familiezin. Vooral om Pella, maar ook in Michigan
en Sioux County merkt men dit verschijnsel op. Ook in de nijverheidscentra ziet men
de gevolgen dezer eigenschappen: de Nederlanders hebben er hun eigen, meestal
vrijstaande woning, dikwijls met voor- en achtertuin. Zij wonen er in eigen wijken,
dikwijls nog weer onderscheiden in Groningsche, Friesche en Zeeuwsche buurten,
natuurlijk met hun afzonderlijke kerken.
De provinciale verschillen nemen echter sterk af, zoowel de Zeeuw als de Groninger
e.a. werden eerst in Amerika Nederlander en worden eerst daarna Amerikaan!
Genoemde eigenschappen weerspiegelen zich tevens in de schoolwereld. Treffend
groot is thans het aantal Ned.-Am. studenten, dikwijls van zeer eenvoudige afkomst,
die door hun Hollandsch-Amerikaansche Colleges aan de Amerikaansche
Universiteiten er in slaagden de beste examens af te leggen en daardoor menige reisen studiebeurs - scholarship - bemachtigen.
Toch doet de veramerikaansching zich ook onder de Hollanders krachtig gelden.
Men mag in vele opzichten ook niet anders verwachten en anders wenschen. Typisch
bij deze veramerikaansching is, dat zij zich sterker uit in plaatsen als Holland en
Pella, dan in Paterson en Grand Rapids. Het is dan ook geen toeval dat de Ref. Church
vooral veel invloed oefent uit Holland door haar Theologische School en Hope
College en door haar kerkelijke bladen, van Pella uit door haar Central College,
terwijl de Chr. Geref. Kerk haar hoofdzetel heeft in Grand Rapids. Ook hier vindt
men een Theolog. School en een Chr. Geref. College, Calvin College geheeten.
Tevens worden hier uitgegeven de kerkelijke bladen De Wachter en The Banner.
Die snellere voortgang van de veramerikaansching in Holland en Pella uit zich
eveneens in andere opzichten, vooral in de politiek, waaraan de Hollanders hier
krachtiger deelnemen dan in de fabriekscentra. Holland en Pella hebben zelfs een
hunner stad- en stamgenooten als afgevaardigde gezien (van Michigan en Iowa) in
het Congres te Washington! Geen toeval is 't dan ook, dat daar men zich juist in deze
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plaatsen 't meest Amerikaansch burger gevoelde, hier de wensch ontstond de
geschiedenis dezer Hollandsche kolonisatie vast te leggen. En in Holland en in Pella
is men dan ook 't eerst tot de beschrijving ervan gekomen.
Van waar dit verschil? Een der afgevaardigden en een der geschiedschrijvers
verklaarden 't mij op dezelfde wijze. Doordat Holland en Pella geheel Nederlandsche
nederzettingen waren, moesten de Hollanders er zich zelf besturen, kwamen daardoor
vanzelf voortdurend met de Amerikanen en met het Amerikaansche politieke leven
in aanraking. In Paterson en Grand Rapids echter, waar de Hollanders slechts een
deel der bevolking vormden, lieten zij grootendeels deze bestuurstaak aan anderen,
vooral Ieren en Polen, over.
Ten slotte: Welke is de beteekenis dezer centra voor Nederland? Langen tijd zijn zij
geweest, zouden misschien weer kunnen worden: stopplaatsen voor den
Nederlandschen landverhuizer, waar hij voor 't eerst met het Amerikaansche leven
kan kennismaken en van daaruit, wat meer gewend, zich een blijvende woonplaats
kan zoeken.
Maar van oneindig grooter beteekenis kunnen deze plaatsen worden voor ons land
ten opzichte van het geestelijk leven. Nu de kolonisten op een trap van beschaving
zijn gekomen en een welvaart hebben bereikt, die hen er toe in staat stellen deel te
nemen aan het Amerikaansche cultuurleven, nu zijn zij de aangewezen menschen,
om dat deel van de Nederlandsche gedachte, van de Nederlandsche cultuur, dat waard
is tot wereldgedachte, tot wereldcultuur te worden, over te brengen in de
Amerikaansche samenleving, te maken tot deel ook van de Amerikaansche cultuur.
Door de vertaling van de werken van Kuijper en vooral van Bavinck, toonen zij
reeds, die taak op zich te willen nemen.
Amsterdam, Jan. '23.
J. VAN HINTE.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Naar aanleiding van de antwoorden op de vraag naar een goed Nederlandsch woord
voor Karenzdagen moet de T.C. toch nog een enkele opmerking van het hart. In deze
antwoorden troffen de T.C. enkele Germanismen, als: een aantal dagen doormaken
(voor: beleven, wachten); opvallen (voor: treffen, in 't oog vallen); meerdere(n) voor
verscheidene(n). Weten de inzenders niet, dat ze zich voor die fouten kunnen
vrijwaren, indien ze zich de Woordenlijst aanschaffen (Dordrecht, Groenmarkt 9)?
H.S. te U. - In Neerlandia pleitte de T.C. al voor het gebruik van verassching in plaats
van crematie. Maar... men vindt het laatste deftiger. Dezer dagen hoorde een lid der
T.C. beweren, dat een engagement deftiger is dan een verloving; een receptie deftiger
dan een ontvangdag. Zou het waar zijn?
A.C.v.d.B. te A. - We zullen den door u gewraakten fabrikant eens een uitnoodiging,
om zich te beteren, zenden.
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? te Haarlem. - Wie, beter dan een Haarlemsche dame, kan de door u aangewezen
feilen den schuldige aantoonen? Vraagt u er over een maandje maar eens naar, of er
bij den schuldige hoop op beterschap bestaat.
W.J.L. te T. - Nog altijd wacht de T.C. op het tijdschrift, dat u haar beloofde.

Karenzdagen.
Groot was het aantal van hen, die de vraag naar een goed Nederlandsch woord voor
het tweeslachtige Karenzdagen beantwoordden. Uit alle inlichtingen blijkt, dat in
onze sociale wetten daarvoor de benaming wachtdagen bestaat. De T.C. is er van
overtuigd, dat zij geheel in den geest van den heer R.v.I. handelt, als zij allen
belangstellenden ook uit zijn naam hartelijk dank brengt.
Een der inzenders maakt van de gelegenheid gebruik, om ons te vragen, of wij
nog eens de aandacht willen vestigen op bijslag, dien velen geheel ten onrechte
toeslag noemen. Hij wijst er daarbij op, hoe het Rijk zoo mooi voorging met
duurtebijslag.
Een ander inzender meent, dat het veel gebruikte Karenz-clausule niet goed wordt
weergegeven door wachtbeding. Hij stelt daarom voor te gebruiken beperkingsgeding.
Wat kan de T.C. tegen dit zuiver Neder-
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landsche woord hebben, als de vakman dit als duidelijk en juist aanbeveelt?
Een derde deelt ons mede, dat in arbeiderskringen voor Karenzdagen in gebruik
is pendagen en dat ik heb pen, daar zoowat ik ben op zij gezet beteekent. Het lijkt de
T.C. het verstandigst, dat iedereen zich nu maar houdt aan wachtdagen, en, zoo
noodig, beperkingsbeding.
En voor de T.C. had een inzender bij zijn mededeelingen nog een woord van lof
voor het werk der T.C. Gaarne beantwoordt de T.C. dit met een warme dankbetuiging.

Wat zegt U? In Den Haag?
Niet alleen ontvingen voor het concert, dat de Gemeente 's-Gravenhage den Koning
van Zweden bij Z.M. bezoek aan de hofstad aanbood, de voorzitter en ondervoorzitter
der Afd. 's-Gravenhage een uitnoodiging daarvoor, maar ook - en dat is veel
belangrijker - waren de omslagen der tekstboekjes geheel in het Nederlandsch!

Ingezonden.
Een Duitsch boek om Nederlandsch te leeren.
In het Maartnummer van Neerlandia werd het 1ste deel van mijn Lehrbuch der
Niederländischen Sprache (Leipzig 1923) beoordeeld. De criticus schreef
waardeerende woorden en - het spreekt vanzelf - ook aanmerkingen. Ik bedoel nu
niet, hoewel de verzoeking buitengewoon groot is, een critiek op de critiek te gaan
schrijven. Het is al te duidelijk dat er in het maandblad ruimte moet zijn voor andere
dingen. Ik ben er nochtans van overtuigd, dat de redactie niemand willens en wetens
onbillijk laat behandelen. Daarom wensch ik enkel op twee punten in te gaan, en dan
een vraag te doen.
1. De criticus teekent aan ‘dat slof, dor, kort, morren niet de o hebben van dom
en bom.’
Ik stel vast dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal in de aflevering
O-Omademen het geraden acht een overzicht te geven ‘van de gebruikelijke woorden
met onvolkomen o ter aanwijzing van haren scherpen of zachten klank in de
beschaafde Hollandsche uitspraak, die ook door de andere gewesten als voorbeeld
en maatstaf der algemeene beschaafde uitspraak is aangenomen.’ In dat overzicht
worden gemerkt als zijnde woorden met zachtkorte o: dom, bom (kolom 4), slof znw.,
slof bnw. (kolom 3), dor, kort, morren (kolom 4).
Hoe is dat nu?
2. De criticus meent, dat bij de ‘vijf en twintig met veel zorg uitgekozen lessen....
de klemtoon niet voldoende tot z'n recht komt.’
Ik stel terloops vast, dat voor de eerste 17 lessen de klemtoon in den ‘Sprachstoff’
aangegeven wordt, dikwijls vet gedrukt; voor de moeilijke woorden in de overige
lessen, van blz. 157 af, in de voetnoten, haast op elke bladzijde; voorts dat de klemtoon
in verband met de woordvorming op blz. 199-204 besproken wordt. Als de criticus
dat niet voldoende vindt, het is zijn goed recht. Maar nu komt het zaakje pas. Om
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aan te toonen dat les in klemtoon voor den vreemde noodig is, haalt hij aan de
woorden: koningin en juffrouw. Men weet dat de Duitscher zegt: Kö'nigin, en dat
juffrouw met verschillenden klemtoon gebruikt wordt, al naar gelang het aanspreektitel
is of niet. Dat het nu juist die voorbeelden moesten zijn, waarop ook in mijn boek
de aandacht in 't bijzonder gevestigd wordt! Voor Koningin, zie Sprachstoff blz. 16
en, op blz. 199, de heele oefening 141; voor juffrouw, zie blz. 155, 2de regel, waar
het woord met een toonteeken op de 2de lettergreep staat en voorzien is van een
verwijzing naar de voetnoot: ‘Ausser in der Anrede hat dieses Wort den Ton auf der
ersten Silbe.’
Hoe moet ik dat met een gematigd woord noemen?..... zonderling?
Dr. M.A. VAN DE KERCKHOVE.
Berlijn, 6 Maart 1923.

Naschrift.
Ik kan kort zijn, gelukkig, bij punt 1. Ik keek natuurlik niet in 't Nederlands
Woordenboek, maar hoorde naar eigen klank en die van de omgeving, maar vergiste
me met één woord; ik dacht n.l. alleen aan slof, slordig en niet aan slof, pantoffel. In
dit laatste klinkt de o wel als in dom, maar in het andere niet. Ik heb er het
Woordenboek nu op nageslagen en kan niet anders zeggen dan dat dit zich in vele
gevallen b.v. in alle voorbeelden vóór r (kolom 4, II) vergist. Dit moet nodig herzien
worden. Ik verkeer hier dan toch wel zeker (sedert 28 jaar) in een Hollandse omgeving
en zal de ‘beschaafde Hollandsche uitspraak’ wel zowat kennen, denk ik. Welnu, 't
is mis; daar en op vele andere plaatsen. Droevig, maar waar. En wat 2 betreft: dl. II
had ik niet ontvangen; daarin begint schrijver al op blz. 17 en terecht met het
‘woordaccent’. Ik vind, dat dit vooral ook in het Praktiese Deel (dl. I) voorin had
moeten staan, omdat de vreemdeling daar terstond mee te maken krijgt. Dus ook met
juffrouw en koningin. Bij Leopold, die alles in één deel samenvatte, ging het aksent
dan ook vooraf. Hier in het begin vond ik die koningin niet, [ook nu nog niet:
‘Sprachstoff’(??) blz. 16?? evenmin als de juffrouw. En nu had ieder vreemdeling,
dacht ik, die woorden terstond nodig, zodat ik niet kon denken, dat hij na het leren
van het halve boek pas aan die aanspreekvormen toe zou komen in een oefening,
terwijl nergens iets staat in inleiding of inhoud, dat daarheen verwijst. Ik heb toen
gedacht: de schrijver heeft dat zeker in het 2de deel gezet, dat ik niet ontvangen heb.
De zaak schijnt minder ‘zonderling’ als men zich weet te verplaatsen. Ik erken, dat
ik dit niet voldoende gedaan heb in de psyche van de schrijver, die een Duits-degelik,
goed gedokumenteerd boek geschreven heeft, dat door en door bestudeerd moet
worden en van a-z doorgewerkt. Ik dacht eerst aan het dadelik nut, aan de omgang
en de gesprekken met de Nederlanders om ons heen; ik had ook niet voor de
ouitspraak naar het woordenboek gegrepen. Zo hield ik mijn eigen weggetje en hij
het zijne, dat rechtstreeks naar de studeerkamer voert. Maar, als de schrijver misschien
een beetje minder geleerd was geweest, was zijn boek voor breder kringen genietbaar
geworden. In dl. II vond ik ook in de Anhang ‘de vereenvoudigde spelling’, zodat
ik tevreden zou kunnen zijn, als het eerste nootje op blz. 1: ‘Gewöhnlich spricht man
auslautendes n unmittelbar nach [ə] nicht,’ daarin herroepen was, maar deze meer
‘Hollandse’ uitspraak is ook bij het hoofdstuk ‘meervoud’ in foneties schrift behouden:
de algemeen Nederlandse is het niet en hier gaat het over; die bedoelen ze in het
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Groot Woordenboek ook, als ze spreken van de ‘beschaafde Hollandsche uitspraak’.
Zie voor.
Haarlem, 22 Maart 1923.
J.B. SCHEPERS.

Het wapen van Suriname.
De heer Jager schrijft in het Dec.-nr. van Neerlandia over zijn bezoek aan Suriname.
‘Een goed woord voor Suriname’ schreef hij boven zijn opstel, dat meer goed bedoeld
dan goed is. Slechts willen wij de aandacht voor het volgende vragen. Hij schrijft
dan o.m.:
‘Eindelijk mogen wij niet verzuimen te melden, dat het zoowel ambtenaren als
kleurlingen een doorn in het oog is, dat het mooie Surinaamsche wapen niet meer
erkend wordt.... Het wapen stelt voor 2 negers met pijl en boog, die een schild
vasthouden waarop een 3-mast schoenerbrik is afgebeeld met de woorden er boven:
Justitia, pietas, fides.’
‘Het mooie Surinaamsche wapen.’ Over den smaak valt niet te twisten, heer Jager.
Het zijn echter geen negers, die op het wapen voorkomen. Het wapenschild van
Suriname is ovaalrond met een zeilend driemast galjootschip er op; het wordt gesteund
door 2 met boog en pijl gewapende Indianen, de oorspronkelijke bewoners van
Suriname. Het draagt tot opschrift de Latijnsche spreuk: ‘Justitia, Pietas, Fides’.
Nadat Suriname ruim 200 jaar in het bezit van zijn wapen was gebleven, moest
het plaats maken voor het
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Nederlandsche, terwijl elke Nederlandsche gemeente en zelfs Batavia zijn eigen
wapen heeft. Geen wonder dat er telkens stemmen opgaan om het oude Surinaamsche
wapen in eere te herstellen.
Een Surinaamsche dichter (A.W. Marcus) schreef:
Neen Neerland, zoo dit land onwaardig zij
Justitia, Pietas, Fides in zijn front,
Neem 't weg van 't schild en geef ons liefst een ander,
Dan dat wat door uw kloeke heldenrij
Gewrocht is, toen 't den strijd weerstond
Vol Hoop op God, vertrouwend op elkander,1)
Of zend ons liever mannen van die soort,
Opdat niet word' ontwijd uw wapenwoord,
Gerechtigheid en Godsvrucht eeuw'ge trouw,
Was Surinaam, het schild van uw blazoen,
Dat schooner dan het duurste diadeem het sierde,
De hechte grondzuil van uw staatsgebouw,
De trots der stormen die er omhenen woên
Als vreemde heerschappij er zegevierde.
Justitia, Pietas, Fides boog terneer,
Doch rees er uit verdrukking weer.

A.H.G. RUSTWIJK.

Mededeelingen en Allerlei.
Lijst van bijdragen voor het Herdenkingsfonds.
(7d e L i j s t .)
Mevr. Wed. Mr. C.Th.v.D. Den Haag

f 100.-

Afdeeling A.N.V.

Haarlem

f 50.-

Afdeeling A.N.V.

Deventer

f 35.-

Dr. W.J.L.

Den Haag

f 25.-

Jhr. Mr. O.F.A.M.v.N.t.S. Rome

f 25.-

H.A.

Durban

f 25.-

Afdeeling A.N.V.

Delft

f 15.-

Th.v.W. baron R.

Oenkerk

f 15.-

J.K.

Brussel

f 12.-

J.G.V.

Aruba

f 10.-

Prof. Mr. C.v.V.

Leiden

f 10.-

S.H.T.

Utrecht

f 10.-

E.A.V.M.

Bandjermasin

f 10.-

1) Het Nederlandsche wapen.
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W.D.

Pangkal-Pinang

f 10.-

Mevr. Wed. W.A. B.-R.

Den Haag

f 5.-

Dr. M. de H.

Amsterdam

f 5.-

Mevr. Wed. A.B.v. O.-A.

Dordrecht

f 5.-

Mej. M.C.O.

Dordrecht

f 5.-

Jkvr. J.S.B.

Den Haag

f 5.-

C.F.J.

Den Haag

f 5.-

M.H.K.

Den Haag

f 2.50

Mevr. E.

Dordrecht

f 2.50

Mej. A.M.E.R.

Den Haag

f 2.50

W.A.R. Jr.

Den Haag

f 2.50

Joh. Th.L.

Den Haag

f 2.50

Mevr. A. de J.

Dordrecht

f 2.50

Mevr. W. B.-M.

Scheveningen

f 2.50

Mr. I.A.N.

Den Haag

f 2.50

Mevr. J.L.N.

Den Haag

f 2.50

J.F.B.

Den Haag

f 2.50

N.N.

Den Haag

f 2.50

J.C.

Paramaribo

f 2.50

G.B.

Nijlstroom

£ 0.10.0

J.B.

Nijlstroom

£ 0.5.0

W.P.

Nijlstroom

£ 0.5.0

A.A.M.

Nijlstroom

£ 0.5.0

P.d.H.

Nijlstroom

£ 0.2.6

J.L.

Pietersburg

£ 0.2.6

Leden, die nog niet hebt bijgedragen, zorgt dat de lijst in het herdenkingsnummer
van Mei, alle vorige overtreft.

Ons gedenkboek.
Ons gedenkboek over de geschiedenis en den invloed van den Nederlandschen stam
is ter perse.
Het bevat bijdragen van Prof. dr. P.J. Blok, Prof. dr. H.T. Colenbrander, Prof. dr.
A. Eekhof, Ds. Fleischer, Dr. De Gaay Fortman, Dr. K. Heeringa, Dr. G.J.
Hoogewerff, F. Oudschans Dentz, Prof. dr. A.A. van Schelven, Prof. dr. Wätjen e.a.
en zal vele afbeeldingen, waaronder zeer zeldzame, bevatten.
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Onze Eerevoorzitter, Dr. Kiewiet de Jonge schreef de Inleiding, de heer Van Son
de Geschiedenis van het A.N.V.
In Mei a.s. hopen wij het werk, dat ongeveer 15 vel kwarto zal beslaan, te doen
verschijnen. De prijs zal f 5.- bedragen.
Ten einde teleurstelling van belangstellenden en onszelf te voorkomen, verzoeken
wij reeds nu het gedenkboek te bestellen aan ons kantoor Groenmarkt 9, Dordrecht,
met bijvoeging van het bedrag. (Gironumm. 38825).

Het Fransch op de L.S.
De afschaffing van het Fransch als leervak der lagere scholen is ten onrechte reeds
meermalen toegeschreven aan antipathie tegen deze vreemde taal.
De heer Bolkestein, inspecteur van het M.O. heeft in De Opbouw van 15 Febr.
deze meening nog eens bestreden door de volgende opmerkingen:
‘Voor de leerlingen, die alleen maar de lagere school bezoeken, is het onderwijs
in Fransch van geen wezenlijk nut; voor hen, die bij eenig voortgezet onderwijs
Fransch leeren, is het onderwijs in het Fransch op de lagere school overbodig. De
schrijver wijst erop, dat op de H.B.S. meer uren onderwijs in Fransch wordt gegeven
dan vroeger en dat die vermeerdering verband houdt met de afschaffing op de lagere
school, zoodat dus van afschaffing feitelijk geen sprake is, maar dat het Fransch naar
een beteren leeftijd is verplaatst.’
Voor achteruitgang der Fransche cultuur in ons land bestaat, zegt de schrijver,
geen aanleiding en voegt hieraan toe:
‘Ten onrechte, verkeerd van uit ons land ingelicht, vreest men ook in Frankrijk
daarvoor, gelijk bleek uit de woorden van den Franschen afgevaardigde Soulier. Het
officieuse Frankrijk behoeft werkelijk om die reden in Nederland geen centrum van
Fransch onderwijs te stichten, zooals voorbereid wordt.’

Nederlandsche wetenschappelijke werken.
De lijst der Nederl. wetensch. werken, die het A.N.V. in België heeft verspreid en
waarvan in het Maartnr. gewag werd gemaakt, bevat de volgende inleiding:
‘Herhaaldelijk wordt van Waalsche zijde den Vlamingen voor de voeten geworpen,
dat het Nederlandsch ongeschikt zou zijn ter hanteering der wetenschap. Daarbij
wordt er dan een beroep op gedaan, dat Nederlandsche geleerden vaak werken doen
verschijnen in een der drie groote talen. Dit is juist. Maar een veel grooter aantal
wetenschappelijke werken verschijnt van de hand van Nederlandsche geleerden in
het Nederlandsch. Aan de Nederlandsche universiteiten gebruikt men de beste
wetenschappelijke werken, dus ook werken in het buitenland verschenen. Maar veel
grooter is het aantal Nederlandsche hand- en leerboeken, dat voor de verschillende
studievakken wordt geraadpleegd.
Ten bewijze moge hier volgen een lijstje van werken van Nederlandsche
wetenschappelijke mannen in het Nederlandsch uitgegeven. Het lijstje maakt
allerminst aanspraak op volledigheid, en ook wil deze opsomming niet zeggen, dat
al deze boeken op dit oogenblik geregeld in gebruik zijn. Ieder hoogleeraar heeft
voorkeur voor dit of dat werk, en bij hun vrije studie nemen studenten niet steeds en
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elk jaar hetzelfde werk ter hand. Maar het lijstje is zeker een afdoend bewijs voor
de stelling, dat het Nederlandsch, zoo goed als welke taal ook, zich uitnemend leent
voor wetenschappelijk gebruik en dat het daarvoor steeds vlijtig is en wordt gebezigd.’
Nog enkele exemplaren zijn kosteloos aan ons kantoor verkrijgbaar.
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Chicago-Roseland.
Het bestuur dezer afdeeling is thans als volgt samengesteld: Wm. Dekker, voorzitter;
E.D. Rijnberk, ondervoorzitter; E.H. Boekholt, secretaris-penningmeester; P.T. de
Jong, plaatsvervangend secretaris; J. de Leeuw en A. Kleinbloesem, bestuursleden.

Emiel Hullebroeck naar Amerika.
De varende zanger bij uitnemendheid, Emiel Hullebroeck, die behalve Vlaanderen
en Nederland ook Oost-Indië en Afrika van den Nederlandschen liederenschat en in
het bijzonder van zijn eigen liedjes heeft doen genieten en daarmee veel voor de
bevordering van de eigen kunst heeft gedaan, gaat den vierden dezer maand scheep
naar Amerika.
De Vlaming Richard Roose te Detroit (Mich.) Belvedere Ave 3493 en de besturen
onzer Amerikaansche afdeelingen zullen hem steunen in zijn poging om door middel
van het Nederlandsche lied de liefde voor onzen ouden stam en zijn vele vertakkingen
aan te wakkeren.
Onze beste wenschen vergezellen den Vlaamschen toondichter en zijne echtgenoote
op deze nieuwe kunstreis, welke ook voor het A.N.V. weder vruchten moge afwerpen.

Groep Nederlandsche Antillen.
Het nieuwe groepsbestuur is in de algemeene vergadering van 31 Jan. aldus
samengesteld: E.S.C. de Veer Abrahamsz, P.A. Euwens, Ds. G.J. Eybers, J.H. Perret
Gentil, M.P. van Romondt, Mr. F.G. Schalkwijk en D.J.B. Seykens.

Uit Constantinopel.
Onze vertegenwoordiger schrijft d.d. 28 Februari l.l.:
‘Het is mij gelukt onder de Hollanders hier een bedrag van ongeveer f 150.- in te
zamelen voor het Huldeblijk aan te bieden aan H.M. de Koningin.’
Deze kleine Nederlandsche kolonie heeft dus in dezen niet onder gedaan voor die
te Bangkok. Mogen zij velen tot navolging prikkelen.

Uit New-York.
De heer F.E.H. Gebhardt, secretaris der Afdeeling Nieuw-Nederland schrijft:
29 Januari l.l. hield Zijne Excellentie Jhr. Mr. A.C. de Graeff een ontvangdag in
het Ritz Carlton Hotel te New-York City voor de leden der Nederlandsche kolonie
en hunne dames.
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Wij werden voorgesteld door den Consul-Generaal Dr. D.J. Andreae.
De Gezant was vergezeld van zijn echtgenoote en zijn oudste dochter.
Dr. William Eliot Griffis, de beroemde geschiedkundige vriend van Nederland,
was ook aanwezig.
Johannes de Graeff, Nederl. Gouverneur van St. Eustatius was de eerste, die de
nieuwe Amerikaansche vlag, in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog met
saluutschoten deed begroeten.

Een groot-Nederlandsch consulaat te Rome.
Men schrijft uit Rome aan ‘De Tijd’:
Een Vlaming, de heer H. de S. vertoefde te Rome en moest, volgens voorschrift,
zich aangeven op het vreemdelingenkantoor.
Daar hij uit een Vlaamsche streek komt, waren zijn papieren in 't Nederlandsch
gesteld.
Met deze Vlaamsche papieren begaf hij zich naar het Belgisch gezantschap (het
Belgisch Consulaat te Rome is opgeheven) om aldaar een pas of ander ambtelijk
stuk te bekomen. Op het gezantschap echter kon niemand hem ten dienste staan, om
de eenvoudige reden, dat men zijn Vlaamsche papieren niet verstond.
Wat nu gedaan? Men zond dien Vlaming naar het Consulaat van Nederland, opdat
de Nederlandsche consul de Vlaamsche papieren in 't Fransch zou vertalen en deze
vertaling ambtelijk zou bevestigen door het stempel van het Nederlandsch consulaat.....

Oostkust van Sumatra (Medan).
Het bestuur is als volgt samengesteld: D. Baron Mackay, voorzitter; F.J.H. Klevant,
Residentsweg 10, secretaris; P.C. Hildering, Rahderstraat 7, penningmeester.
Het aantal leden bedraagt thans 155.

A.N. V.-Sluitzegels ‘de drie barken’.
100 stuks 15 cent; 200 stuks 25 cent; 500 stuks 50 cent; 1000 stuks 100 cent.
Zend postwissel of girobewijs. (Het A.N.V. heeft 38825).

Nederland op z'n best.
Het steeds belangrijke Engelsche tijdschrift Nature had in zijn jongste
Januari-aflevering verscheiden bijdragen met betrekking tot Nederland en zijn
geleerden.
Het hoofdartikel was gewijd aan Prof. Lorentz, die ‘has attained to all the
distinctions all over the world that are appropriate for a man of science’.
Voorts worden zeer waardeerend besproken het werk De zeeën van Nederlandsch
Oost-Indië, uitgegeven door het Koninklijke Aardrijkskundig Genootschap ter
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gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan, het Metereologisch observatorium te Batavia
dat onder leiding staat van den ‘well known’ Dr. W. van Bemmelen, de geluidsproeven
bij Oldebroek genomen en de beschouwingen daarover van Prof. E. van Everdingen.
Men ziet, dat onze Nederlandsche wetenschappelijke mannen de eer van ons volk
blijven hooghouden.

Bijdrageverhooging.
Hun jaarbijdrage hebben nog verhoogd:
J.R. te Stockholm

van f 2.50 tot f 5.-

Mej. v.K. te 's-Gravenhage

van f 2.50 tot f 5.-

Th.G.G.V. te 's-Gravenhage

van f 2.50 tot f 5.-

W.H.S. te Amsterdam

van f 1.50 tot f 2.50

H.K.M. te Groningen

van f 1.50 tot f 2.50

Mr. Dr. J.C.O. te Wassenaar

van f 1.50 tot f 5.-

A.H.T. te Amsterdam

van f 1.50 tot f 5.-

Wie volgt?

De rolprent Nederland.
Deze bekende rolprent van ‘Nederland in den Vreemde’ zet haar zegetocht over de
wereld voort.
De vorige maand heeft onze Afdeeling Kaapstad er van genoten. De voorzitster
Mevr. Loopuyt-Maas schreef d.d. 2 Maart: ‘Zaterdag werd tweemaal, 's middags
voor een goed gevulde, 's avonds voor een volle zaal de rolprent Nederland vertoond.
Het was heel mooi, als geheel een groot succes en ik hoop er nog veel goeds van.’

Te onthouden gironummers.
Hoofdkantoor A.N.V. Dordrecht 38825.
S. van Lier Ezn., Penningm. Gr. Nederland, A'dam 22889.
Dr. W. van Everdingen, Dir. Boekencommissie, Bilthoven, 46834.

Waardeering.
Uittreksel uit een brief van den heer Henry Beets te Grand Rapids aan ‘Nederland
in den Vreemde’ van 15 Februari l.l.:
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‘Ik ben zeer getroffen door de veelvuldige werkzaamheid van het Nederlandsche
volk. Ik wist niet, dat het den laatsten tijd zulk een vooruitstrevende kracht
ontwikkelde. Het is een openbaring voor mij geweest.’

Verzuimd Braziel.
Het Maartnummer van Vragen van den Dag opent met een artikel van den heer A.
Vreugdenhil, Kapitein van de Kon. Holl. Lloyd over Pernambuco en de Nederlanders,
wier rol tusschen 1630 en 1635 hij schetst. Hij
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brengt hulde aan mannen als Admiraal Lonck en Graaf Jan Maurits van Nassau en
wil in 1930 hun nagedachtenis eeren door.....
‘Er is aan den havenkant te Pernambuco een groot plein zonder eenige versiering....
en als wij Nederlanders dan eens met iets anders aankwamen dan een pietluttig
borstbeeldje....’
Zoo eindigt de geestdriftige kapitein zijn beschouwing.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres mededeelen van:
G.L. Kermer, vr. Adm. Ondern. Sei. Baten, Asahan, (Ned. Indië).
R. Kroon, vroeger boekh. H.A.P.M., Kisaran (S.O.K.)
L. ter Linden, vroeger Tandjongbalei (N.I.)
J.E.C. Lourijsen, vroeger Rwala Perilam (N.I.)
F.A. Lans, vroeger Soerabaia.
Mej. M. Bloemink, vroeger Nic. Witsenstraat 12, A'dam.
Mej. L. Beukman, vroeger Nic. Witsenstraat 12, A'dam.
Joseph Heylen, vroeger Dukestraat 20, Observatory (de Kaap) Z.-Afr.
G. Molenaar, Journalist, vroeger Weltevreden.
A.J. Nieuwenhuisen, Volksapotheek, vr. Weltevreden.
P.H. Nierstrasz, Boekhouder, vroeger Pematang Siantar.
Mej. A. de Loos, vroeger Cleveland High School, Johannesburg (Transvaal).
H.J. Oosterzee, vroeger Weltevreden (N.I.)
J.A. Platte, vroeger Adm. Sf. Winangan, Passaroean.
V. Rensburg, vroeger Chef D.S.M., Medan.
J.C.A. de Roy van Zuydewijn, vroeger Kassier H.A.P.M. Kisaran.
J.v.d. Steur, vroeger Stationschef D.S.M., Siantar.
H. Stoelinga, vroeger Boekhouder H.A.P.M., Kisaran.
A.J. van Schermbeek, vroeger Hoofdadm. Ond. Sinagor Tjibadak.
J.R. Swart, vroeger Dir. Levensverz. Mij, Weltevreden.
L.C.v.d. Ven, vroeger Adm. Ondern. Kisaran, Tandjong Balei.
Mevr. De Vries, vroeger Weltevreden.
W. de Visser Gz., vroeger Weltevreden.
B.H. Wigman, vroeger Siantur (S.O.K.)
J. Vogels, vroeger Kemperlandstraat 3, 's-Hertogenbosch.
J. Wethmar, vroeger Beambte K.P.M., Weltevreden.
L. Tassaert, vroeger Oegstgeesterlaan 16a, Leiden.
P. Hendrix, vroeger Thorbeckestraat 4, Leiden.
W.J. Wagtendonk, vroeger Manila (Luzon).
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Gedenkpenning door de fa. Begeer geslagen, ter herinnering aan het a.s. Regeeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina.

Onze herdenkingsdagen.
In het Mei-nummer zal het volledig programma der herdenkingsdagen 24, 25 en 26
Mei te Dordrecht worden opgenomen.
Wij kunnen reeds meedeelen, dat o.m.Z. Exc. Dr. J.Th. de Visser, Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich bereid heeft verklaard op den Stamdag,
Zaterdag 26 Mei, het woord te voeren.
Voor de tentoonstelling betreffende Groot-Nederland zijn reeds belangrijke
inzendingen ontvangen. Wie iets onder zijn berusting heeft, dat de belangrijkheid
der verzameling kan verhoogen, wordt verzocht dit vóór 1 Mei in te zenden aan het
Hoordkantoor, Groenmarkt 9, Dordrecht.
De regelingscommisie dringt er op aan, dat zij, die de herdenkingsdagen te
Dordrecht willen bijwonen, zich thans reeds aanmelden.
Alle inschrijvers ontvangen tijdig bericht omtrent de getroffen ordemaatregelen
voor logies, maaltijden, bijwonen der uitvoeringen, enz.
De secretaris der Regelingscom.
C. VAN SON.

Comité voor Ned. Kinderen i.d. Vreemde.
In de afgeloopen maand werd ontvangen f 1727.68 (maakt met vorige opgaven f
462146.67 en Mrk. 109023.50) waartegenover stonden de uitgaven van f 1714.61½,
zoodat de inkomsten de uitgaven hebben gedekt. Dit lijkt heel mooi, doch kan slechts
als bewijs gelden, dat wij ons naar de inkomsten moesten richten en heel veel leed
ongelenigd moesten laten. Pijnlijk is het zooveel aanvragen te moeten afwijzen,
vooral nu, daar in het Roergebied dadelijke hulp zoo dringend noodig is. Onze jonge
stamgenootjes aldaar smeken om steun. De aanzoeken om verpleging alhier en om
dadelijke hulp in den vorm van melk nemen sterk toe.
Men stelle ons daartoe in staat door bijdragen te zenden aan den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
P.J. van Lierop, Leeraar R.K. Lyceum te Tilburg,
Taalstraat A 210,

Vught.

J.R. Hofhuis, Candidaat Notaris, Oranje Nassaulaan 28, 's-Hertogenbosch.
J. van Boekel Jr., Oranje Nassaulaan 2,

's-Hertogenbosch.

W.H. Nijsten, Insp. Lich. Opv. v.d. 1e Inspectie, Oranje 's-Hertogenbosch.
Nassaulaan 18,
J.C. Versluys, Ontv. Regist. Schapenm. 15,

's-Hertogenbosch.

F.W.H. van Straaten, Kap. b.d. Wielrijders, Vughterweg 's-Hertogenbosch.
44,
A.B.M. Brans, Leeraar Ned. taal R.H.B.S.p.a. Openb. 's-Hertogenbosch.
Leeszaal op R.K. grondslag, Markt 3,
Ir. A.G. van Hattem, Leeraar R.H.B.S., Emmaplein 24, 's-Hertogenbosch.
F.C.A. Philips, Leeraar R.H.B.S., Vughterdijk 75,

's-Hertogenbosch.

H.H. Vinkenburg, Koopm., Vughterdijk 5,

's-Hertogenbosch.

Mr. Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, Raadsh. 's-Hertogenbosch.
b.h. Gerechtsh., St. Janssingel,
Allen opg. door het
Bestuur afdeeling

's-Hertogenbosch.

Mevr. A. de Jonge, Groenmarkt 2rd,

Dordrecht.

J.A.J. Jansen, Wethouder, Spuiweg 102,

Dordrecht.

Willem Wolff, Groenmarkt 52,

Dordrecht.

J.C. den Bandt, Reeweg Oost 137,

Dordrecht.

C.L.H. Horstmann, Timorstraat 10,

Dordrecht.

Mevr. M.C. Lamminga, Stadhoudersl. 144,

Den Haag.

Opg. door Dr. W.J. Leyds, Den Haag.
H.N.W. Schürmann, Sweelinckstraat 22,

Den Haag.

Dr. D.B. Bosman, Frankenslag 19,

Den Haag.

P. Breevoort, Weimarstraat 66a,

Den Haag.

Ds. F.C. Fleischer, Markt 5,

Winterswijk.

Dr. J.v.d. Valk, Villapark 6,

Hillegersberg.

J. Verbiest, Javaplein 20,

Nijmegen.
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Mej. Jo van Maas, Coornhertstraat 12,
Opg. door Mej. A.C. van
Sloten,
K.J.A. Roos, Zonnelaan 29,

Haarlem.
Haarlem.
Heemstede.

Douarière Jhr. Mr. S.M.S. van Panhuys, Zonnelaan 29, Heemstede.
Opg. door den Heer K.J.A. Heemstede.
Roos,
Dr. Scholten,

Schoondijke.

Mej. Jansen, Onderwijzeres,

Schoondijke.

Risseeuw, Corresp. Nederl. Bank,

Oostburg.

Bronswijk,

Oostburg.

Stamperius,

Oostburg.

Mej. J. van Houte, Brouwerijstraat,

Oostburg.

Andriessen, Bouwkundige,

Oostburg.

Haaijman, p.a. Nationale Bank,

Oostburg.

Van Noppen,

Oostburg.

Leenhouts-van Male,

Oostburg.

Reinier Risseeuw,

Oostburg.
Allen opg. door het
Bestuur Afd.

Mr. Ch.M. Herckenrath Jr., Prinsengr. 674,

West-Zeeuwsch-Vl.
Amsterdam.

Opg. door het Bestuur der Amsterdam.
Afdeeling
Corn. Bongenaar, Dir. Centr. Boaz-Bank,
Opg. door den heer Jac.
Post,
C.v.d. Giessen, ‘d'Avondwake’,

Utrecht.
Utrecht.
Wageningen.

Opg. door den Heer A.
Bregman Jr.,

Bennekom.

Jongelieden.
Mej. A. Cramer, Groot-Hertoginnelaan 106,

Den Haag.

Mej. J. Dijkhoffz, Plaats 27,

Den Haag.

E. van Haeften, Javastraat 1a,

Den Haag.

Th.A. van Maanen, Batjanstraat 32,

Den Haag.

Mej. C. Steffen, Vivienstraat 43,

Den Haag.
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Allen opg. door het
Bestuur Jongel.-Afd.

Den Haag.

Groep Nederl. Oost-Indië.
H. Dekker, Leeraar Postschool,

Weltevreden.

C.H. van Schooneveldt, Ingenieur,

Weltevreden.

Holtes, Redacteur Ind. Courant,

Weltevreden.

W.A.H. van Vreeswijk, Adj. Ref. P.T. en Weltevreden.
T.
B. Roep, Volksraadlid,

Weltevreden.

R.A.P. Krauss,

Weltevreden.

F.L. Pannekoek, Hoofdinsp. Tolrechten, Weltevreden.
W. Mertens,

Weltevreden.

P.J. Gerke,

Weltevreden.

H.A. Hofeld, Klerk B.B.,

Weltevreden.

J.F.W. Kneefel,

Weltevreden.

E.A. Klavert,

Weltevreden.

H.F. Bosch,

Weltevreden.

Sangster,

Weltevreden.

Mr. B. Ariëns,

Weltevreden.

P.Th. Elfring,

Soerabaia.

J. van Woerden,

Soerabaia.

Mr. J.J. de Flines, Advocaat en Procureur, Padang.
H.C. Haacke,

Padang.

M. Passer,

Padang.

L. Weber,

Padang.

De Waal van Ankeveen,

Padang.

L. Zimmerman,

Padang.

Mevr. Broeder,

Padang.

J. de Bock,

Medan (S.O.K.)

H.J. Huber,

Medan (S.O.K.)

A. Hendriks, Gem. Secretaris,

Medan (S.O.K.)

Ch. Heideman,

Medan (S.O.K.)
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Ds. W.G. Harrensteyn,

Medan (S.O.K.)

A.K.v.d. Hal,

Medan (S.O.K.)

Moh. Hadjerat,

Medan (S.O.K.)

Groep Nederl. Antillen.
A. van Essen, Leeraar Prot. Gem. te

Oranjestad (Aruba).

P.H. van Leeuwen,

Ontvanger te Oranjestad (Aruba).

Beiden opg. door den heer J.G. Veeris,

(Aruba).

Groep Suriname.
J. Kruisland, Veilingmeester, Heerenstraat,

Paramaribo.

Dr. G. Stahel, Directeur Landbouwproefstation,

Paramaribo.

R. Samson, p.a. Apotheek Samson, Kerkstraat,

Paramaribo.

Allen opg. door het
Bestuur Groep Suriname.

Groep Noord-Amerika.
Beschermend lid.
Z. Exc. Jhr. Mr. A.D.C. de Graeff, Buitengewoon
Washington D.C.
Gezant en Gevolm. Minister van H.M. de Koningin der
Nederlanden,
Opg. door den Heer F.E.H. Yonkers.
Gebhardt,

Gewone leden.
K.A. Visscher, Box 5,

Edam, Sask, Canada.
Opg. door den Heer H.
Swets,

H.L. Boissevain, c.o. Daarnhouwer, 67 Wall Str.

Everett.
Nieuw-York City.
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Opg. door het Bestuur Afd. Nieuw-Nederland.1)

Buitenland.
Begunstigend lid.
H. Westers, Marine Superintendant The Asiatic
Petroleum Co. Ltd.

Singapore (Straits
Settlements).

Opg. door Dr. R. van
Singapore (Straits
Beuningen van Helsdingen, Settlements).

Gewone leden.
Rudolf Narath, Roonstr. 1,

Heidelberg (Duitschland).

R.H. Hoeuff, Huize Ruimzicht,

P.K. Ermelo (Transvaal).

S. Alkema, Postbus 8,

P.K. Ermelo (Transvaal).

K. Christian, Postbus 8,

P.K. Ermelo (Transvaal).
Allen opg. door den Heer Ermelo.
J.W. Gehle,

Mr. A.W. Mosselmans, Légation Royale des Pays-Bas, Rome.
Jhr. H. van Foreest, Poste Restante,

Buenos-Aires (Argentinië).

W.J. Lugard, p.a. Société Sultanienne d'Agriculture,
P.B. 63,

Caïro (Egypte).

M.L.v.d. Spuy, Kantoor Landmeter General Supreme Kaapstad (Z.-Afr.)
Court,
Opg. door het Bestuur Afd. Kaapstad (Z.-Afr.)

1) De 6 leden te Methuen Mass, in het vorig nummer vermeld, waren opgegeven door den heer
A.v.C.P. Huizinga.
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[Nummer 5]
1898 - Mei - 1923.
De heil'ge eendracht is het zout,
Dat huis en stad in wezen houdt,
VONDEL.

Muntpoortje te Dordrecht.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond, als in Nederland gevestigde instelling voor
het samenbrengen in één verband van allen, die tot onzen stam behooren, bestaat
thans vijf en twintig jaar.
In de vervlogen kwarteeuw is veel gebeurd, dat de verhouding der volken heeft
gewijzigd en ook de beginselen der stichters van ons Verbond in een eenigszins ander
licht geplaatst.
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Maar wat veranderd moge zijn, niet de liefde voor den geboortegrond, niet het
bewustzijn van stameenheid, dat de ware Nederlanders, Vlamingen en Afrikaners
bezielt, niet het geloof in de waarde van een hoog zedelijk en welvarend
Groot-Nederland voor de menschheid.
In een weldra te verschijnen Gedenkboek zal men de Geschiedenis van het A.N.V.
in engeren zin naast de Geschiedenis en den invloed van den Nederlandschen stam
beschreven en uitgebeeld zien.
Het Hoofdbestuur wenscht hier alleen zijn erkentelijkheid te betuigen aan de eerste
voortrekkers in onze beweging, in het bijzonder aan de beide stichters Hippoliet
Meert en Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, in wie Vlaanderen en Nederland elkaar de hand
reikten en wier onverdroten onbaatzuchtige arbeid in vaak moeilijke jaren den vasten
onderbouw heeft tot stand gebracht, waarop hun medewerkers en leidende opvolgers
konden voortbouwen.
Veel is tot stand gebracht, maar ook veel gewonnen terrein is weer verloren gegaan,
en de alles ontwrichtende oorlog heeft ook verwarring in onze gelederen gebracht,
vroeger eenswillend werkende troepen uiteengeslagen, verdeeldheid gezaaid, waar
eenheid onmisbaar was. Heftig hebben de vijandige elementen gerammeid op ons
bouwwerk, maar het heeft weerstand geboden en hoewel het nog de sporen draagt
van toevallige of opzettelijke vernieling, herstel op de oude grondslagen is gelukkig
weer mogelijk gebleken.
Een gevoel van dankbaarheid mag ons vervullen nu ‘de winter is verganghen’ en
we weer ‘des Meien schijn’ zien, nu de teekenen der tijden weer op nieuwen bloei
en groei wijzen.
Dit gevoel is vrij van voldaanheid, want wij weten bij ervaring maar al te wel, hoe
moeilijk het is een vereeniging van duizenden en duizenden, verspreid over de wereld
voor één groot gemeenschappelijk doel, warm te maken en in één richting te stuwen.
Wij weten evenzeer, dat alle menschelijke arbeid onvolmaakt is en ook op onzen
weg misslagen niet te vermijden bleken.
De grondgedachte van het Verbond is altijd geweest, met terzijdestelling van alles
wat op politiek gelijkt, onder Nederlanders en Stamverwanten het gevoel van
saamhoorigheid aan te kweeken, de overtuiging bij te brengen dat, waar ter wereld
men ook gevestigd is, men trouw
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moet blijven aan onzen stam, en samenwerking moet zoeken met land- en
stamgenooten, omdat eendracht leidt tot welvaart en geluk.
Zal het Verbond in de komende tijden zijne roeping kunnen blijven vervullen?
Er is zeer veel anders geworden na den wereldoorlog, ook de gemoedsstemming
der menschen. Werken voor het doel van het Verbond eischt veelal opoffering van
eigen inzichten op bijzondere punten om samenwerking voor de hoofdzaak mogelijk
te maken.
Er is kracht voor noodig en ook overtuiging, om te midden van de verscherpte
tegenstellingen onder de volken het Verbond zijn weg te doen vervolgen in de richting,
die de leiders altijd als de eenig juiste hebben beschouwd.
Daar kan echter iets, neen veel groots verricht worden in ons Grootnederlandsche
gezin, als allen tot medewerking en offers bereid zijn.
Dordrecht, 1 Mei 1923.
HET HOOFDBESTUUR.

HOOFDBESTUUR 1923. Zittend van l.n.r.: Dr. W. van Lingen; Dr. B. de Gaay Fortman,
secr.-penningm.; P.J. de Kanter, voorzitter; Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, ondervoorzitter; Mr. K.M.
Phaff; J. Kesler; staande: Mr. Joz. van Winckel; Mr. P. Hofstede Crull; Majoor K.E. Oudendijk; C.
van Son, administrateur; F. van Laar; Mr. J.C. Baak, vertegenwoordiger der Ned. Stud. Organisatie;
Mr. W. Thelen; Prof. dr. A.A. van Schelven; J.C.S. Kasteleyn; Th.G.G. Valette; Gen. Majoor Jhr.
E.T.M. Wittert, vertegenwoordiger van den Nederlandschen Bond in Duitschland. (Bij de opneming
der foto konden niet aanwezig zijn: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, eerevoorzitter; Dr. H.W.E. Moller,
Dr. Th. Lens, Dr. N. van der Ouderaa en Omer Wattez.; zie ook biz 70).

Ons zilveren feest.
De Nederlandsche vlag, die wappert op den bollen wind, blijde muziek en
vreugdeliederen, dankbare herinnering en hartelijke gelukwensch, ootmoedig
bewustzijn van tekortkoming maar ook nieuwe beloften van toewijding - het behoort
alles bij den gedenkdag, dien wij heden vieren. En niet wij alleen aan deze plaats.
Overal waar leden wonen van den Nederlandschen stam, welverzekerd van den schat,
dien zij bezitten in het besef hunner samenhoorigheid, met eerbied voor hun taal en
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voor wat er schoons in haar is gezegd en gezongen, met een liefde, die de
gedenkteekenen van het verleden trouw wil bewaren, maar tegelijk met een geloof,
dat op nieuwe wegen durft gaan - daar viert men met ons den blijden dag. Want juist
daarin ligt zijn blijdschap, dat zoovelen over de gansche aarde, onder eigen en
vreemde vlag, in al de overzeesche deelen van het Rijk, evenzeer in het verre westen
van Amerika als onder de palmen van het Oosten, in het Vlaamsche land en in
Zuid-Afrika, in het ‘verzuimd Braziel’ en op Ceylon, het lieflijke, dat zij allen die
verwantschap voelen als een kostelijk bezit.
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Dat bewustzijn was er vóór het Verbond zijn arbeid begon, maar sinds heeft het in
vaste stevigheid gewonnen en is geworden tot een hechten band tusschen wie op
hunne eenheid in taal en zeden roem dragen. En reeds dit is van buitengewone waarde.
Wie optelt, wat niet al scheiding maakt en verdeeldheid zaait tusschen zonen van het
zelfde huis, die moet zich wel verheugen over dat samen optrekken voor één heilig
doel. Van den beginne af hebben daarvoor geijverd wie overigens verre uiteen gingen
en in verschillenden geestelijken dampkring plachten te ademen. Want - om slechts
van de dooden te spreken - Dr. Schaepman is een der voornaamste hoofdbestuurders
geweest van het in 1895 in Zuid-Nederland opgerichte Verbond, dat in 1898 met het
algemeene samensmolt en prof. Bolland heeft in onze Geschriften gehandeld over
‘Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes’. Niemand
onttrok zich. Kern leende ons aanstonds de glorie van zijnen naam en Paul Fredericq
was, evenzeer van den aanvang af, als een schitterend zinnebeeld van den band
tusschen Noord en Zuid.
Dan ook, wij zijn vaak - te schroomvallig - onder den indruk onzer kleinheid
midden tusschen de groote wereldmachten in: hoe opbouwend dan is de verzekerdheid,
dat er, bloed van ons bloed, dicht aan en verre buiten onze grenzen, tot onze kleinheid
toedoen en onze zwakheid schragen, die, met ons op éénzelfde verleden trotsch,
kracht bijzetten aan onze wenschen voor de toekomst en onze taal van
in-maar-kleinen-kring-gehoord ontplooien tot aan-velerlei-oorden-verstaan.
Zeker, geene aardsche vreugde is onvermengd en wij brengen ons te binnen, dat
er zijn, die in onze opwekking tot stamverwantschapsgevoel òf het benepene zien
van wie hun eigen binnenplaatsje verkiezen boven het wijde, vrije veld, òf dat
vaderlandslievende op zijn smalst en zijn malst, dat te onzaliger ure het ‘van vreemde
smetten vrij’ in ons volkslied bracht. Stellig is er soms tot zulke verdenking aanleiding
gegeven, even zeker ligt het verre van onze wezenlijke bedoeling. Als de maan vol
is schijnt zij overal, en ieder kan thans wel weten, dat het nationaal gevoel, dat wij
sterk willen maken, geen jingoïsme is.
Het heeft althans niet voorgezeten bij wat het Verbond heeft gedaan voor onze
overzeesche gewesten. Geen opgeblazen overschatting van westersche
voortreffelijkheid tegenover oostersche minwaardigheid bewoog het, maar een eerlijk
streven om hier belangstelling te wekken en daar onder de ingezeten volken te
brengen van wat wij goeds te bieden hadden. Wij hebben daarbij gelukkig onze
West-Indiën niet vergeten, met het verleenen van studiebeurzen aan jongelieden van
daar, met het tot stand brengen van samenwerking tusschen Curaçao en de kleinere
eilanden, Aruba, Bonaire en, bovenwindsch, haast verloren in een vreemde
eilandenwereld maar uit ons oog noch uit ons hart, St. Martin, Saba en St. Eustatius.
Tegenwoordig arbeiden tal van genootschappen in denzelfden geest; het doet niet af
aan wat het Verbond heeft nagejaagd: verbroedering tuschen het eigen ras en de
vreemde rassen daarginds. ‘Verbroedering’. Maar nu wil mijn pen maar aarzelend
verder gaan. Het schijnt wel de opperste dwaasheid dit zoetsappig woord, bij de
beweging hier en daarginds, die Indonesië opeischt voor zijn eigen natiën, aan ons
daarbij geen andere plaats toewijzend dan aan ieder ander Europeesch volk, die van
toegelaten vreemdelingen. In de waardeering dier eischen en verlangens zij er ook
in ons midden geen eenstemmigheid, wat het Verbond heeft gewild behoudt ook nu
al zijn gewicht. Het was de versterking van het Nederlandsche element in al zijne
vertakkingen, maar niet als middel tot overheersching, neen maar tot vrijmaking en
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daarna tot eene samenwerking tusschen wie gelijke rechten bezitten. Voogdijschap
is vaak in twist geëindigd - zij kan ook als rijpe vrucht eene hartelijke verhouding
voortbrengen. Opvoeding is zich zelf overbodig maken (en het is onze, door geen
bijoogmerken vertroebelde, overtuiging dat wij in Indië nog veel goeds kunnen doen)
- daarna, neen reeds middelerwijl, is er samengaan mogelijk in rechtvaardigheid van
belofte - maakt - schuld en belangeloosheid, in ontvankelijkheid en vertrouwen,
geene zoetsappigheden immers, maar nationale eigenschappen op haar best.
Er is meer, dat op dezen dag der herinnering onze vreugde wekt. De begeerte om het
gevoel van stamverwantschap te sterken heeft den eerbied voor de gemeenschappelijke
taal verdiept en verinnigd en een heiligen ijver bij velen gewekt om haar zuiver en
goed te spreken en te schrijven. Natuurlijk hebben wij den strijd aangebonden tegen
het gebruik van vreemde woorden; nooit echter geloochend, dat wij het vreemde
woord niet altijd missen kunnen. Nimmer hebben wij ook het voordeel en het
voorrecht ontkend van grondige beoefening en vaardig spreken van vreemde talen;
zonder nochtans het woord juist van Salverda de Grave te vergeten, ‘dat als men zich
in een vreemde taal uitdrukt mijns inziens alle invloed van de persoonlikheid is
uitgesloten’1). Doch wel heeft het Verbond een onverdroten kamp gevoerd tegen het
malle koeterwaalsch, dat, met allerlei zonderlinge aanwensels, in veler mond bestorven
ligt, en luide gepredikt dat eerbied voor de teere zuiverheid en de souvereine
schoonheid der moedertaal den enkeling vreugde (‘geen grooter weelde dan het
verfijnd gebruik van de welluidende woorden onzer taal’2) en der gemeenschap kracht
schenkt, nademaal zij is als een sterke tuin van tegenweer om de eigene erve. ‘Er is
een zaak’, schreef eens R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘die de meest verspreide
takken eener natie door eenen gemeenen band met den moederstam vereenigt, die
aan het leven der volken kracht en voedsel geeft en wederkeerig het leven der volken
in haren schoot opneemt, de laatste herinnering die van vroegere grootheid overblijft
voor degenen, die geen vaderland meer hebben, het laatste offer dat de dwingeland
van den overwonnene kan vorderen en tot zijne eigen schade dikwijls gevergd heeft:
het is de taal’.3) Niet tevergeefsch is de strijd geweest. De gewetens zijn onrustig
geworden, de smaak is gelouterd en veel meer dan vroeger treft scherpe spot den
onnooze-

1) In Levensber. Mij. Nederl. Letterk. 1907-08 blz. 50.
2) Uit aantt. van Bollands colleges in De Amsterdammer 14 October 1922.
3) R.C. Bakhuizen v.d. Brink, Studiën en karakterschetsen,3 I 168.
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len of den tuchteloozen taalverkrachter. Aldus hebben wij, nog niet overwonnen
maar, veel gewonnen.
Meteen is eerst door den taalstrijd aan menigen Noord-Nederlander de zoetheid
en zangerigheid openbaar geworden van Vlaanderens sprake en heeft hij de dwaasheid
afgeleerd van te wanen, dat het Zuid-Afrikaansch niet de drager zou kunnen zijn èn
der geleerdste overpeinzingen èn der dichterlijkste gedachten. Nog onlangs heeft
men terecht uwe bewondering gevraagd voor C.J. Langenhovens prachtige bewerking
van Ev. Gez. 7:
‘In ruimtes ongeskape
Reeds wagtend daar was God;
In werelde ontslape
Nog wakend daar is God;
Waar nog geen Ewighede
Onstaan was daar was God;
Die ewige Verlede
Blij Hede nog bij God ....’

bewondering, die gij even gaarne schenkt aan bevallige regels als:
‘Toe het skalks die stoei-graag windjie
Loerend om 'n kier,
Van die bloesem-wierook dronke,
Bruiloft in mij tuin gevier.’1)

De taal is gansch .... de stam, en door ridderlijk voor haar op te komen en haar altijd
den tol te betalen onzer devote liefde zullen wij onze stameenheid te hechter maken.
Waar taal en muziek zich paren, daar klinkt het lied en als het, uit de volksziel
opgeweld, al zijn naieve schoonheid ontplooit, dan wekt het de innigste nationale
gevoelens. Daarom liggen ze ons na aan het hart. Hoe lange jaren is dat geleden, dat
Paul Fredericq onder ons zijn Vlaamsche liedjes zingen kwam voor het toenmalig
geslacht dat de bekoring ervan nauwelijks kende, gelijk later Daniel de Lange's
a-capella-koor onze oude vaderlandsche liederen voor menigeen tot eene blijde
openbaring maakte. Want - wel anders dan in de middeleeuwen! - wij zijn geen
zangerige natie meer in Noord-Nederland en onze volkszang blijft, trots elke poging,
voor de meesten het geestelooze straatlied zonder meer. Te grooter weldaad ons
bewezen, dat wij het Vlaamsche lied hooren mochten en dat toen ook de oude zangen
weer in eere kwamen, geestige minneliedjes en zangen van de zee, het geuzenlied
en de lofpsalm, zooals ze thans in menig huis worden gehoord. Het Nederlandsch
lied, op muziekuitvoeringen nog te smadelijk verloochend, bindt de harten en geeft
klanken aan het zuiverst vaderlandsch gevoel, en wie het hooren mocht in een ver
en vreemd land, bij hem wekte het, o, wel den weemoed maar was meteen eene
herinnering vol liefelijkheid. Wij moeten daarom ook minister de Visser dankbaar
zijn, dat hij het volkslied op onze scholen wil onderwezen hebben.
Van het vele, dat zich mij opdringt, moet ik nog één ding zeggen. Hoe zeer hier
de geestelijke belangen met de stoffelijke samengaan, getuigt wat het Verbond trachtte
te doen voor de uitbreiding onzer handelsbetrekkingen en - wat vooral uitnemend is
- voor de verbetering van ons consulaatwezen. Natuurlijk niet altijd is een Nederlander
het best als consul. Maar wie beseft niet, hoe dienstig voor onzen handel en hoe
1) J.R.L. van Bruggen in Digters uit Suid-Afrika, 1922, blz. 143.
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eervol voor onzen naam het zijn zou, als het voortaan van iederen consul heeten
mocht ‘aan wien men in het Nederlandsch schrijven kan’.
Ik heb in den beginne van tekortkomingen gesproken. Want wij gedenken wel,
dat het Verbond waarlijk niet altijd heeft aangetrokken, maar ook afgestooten, soms
in hachelijke oogenblikken ook heeft teleurgesteld, de eene maal door eigen dwaling,
meer door toestanden en gebeurtenissen, welke niet te beheerschen men niemand als
schuld aanrekenen mag. In elk geval, ieder weet dat uit gulle schuldbelijdenis nieuwe
wijsheid pleegt op te bloeien, die, door voorzichtigheid niet bedrogen, hare stem laat
hooren op de straten als den Nederlandschen naam oneer wordt aangedaan.
En nu, ten slotte, gegroet gij allen, die waar ook op de wijde wereld, in
Vlaanderenland en Zuid-Afrika, in Bangkok of Winnipeg, op Curaçao of Colombo,
in Constantinopel of Shanghai (wie noemt der plaatsen namen alle?) ons Verbond
en zijne belangen vertegenwoordigt! Gegroet gij en anderen, wie gij wezen en waar
gij wonen moogt, die, den vaderland en den Nederlandschen stam getrouwe, voor
onze taal en onze zeden, onze geschiedenis en onze toekomst, onzen goeden naam
en nationale eer op de bres staat, ongekend vaak en onbeloond, eenzaam als op een
verloren post. Wij gedenken en wij danken U uit een onverdeeld gemoed. Wij beloven
onszelven en elkander trouw aan het vaandel. En wij nemen in eerbiedigheid de oude,
roemrijke wapenspreuk op de lippen: Je maintiendrai Nassau.
L. KNAPPERT.
Leiden, 1 Mei 1923.

Bijdragen voor het Herdenkingsfonds.
(8ste Lijst).
Afd. A.N.V.

Arnhem

f 50.-

Mr. Dr. W.M.G.S.

Weltevreden

f 50.-

Afd. A.N.V.

Breda

f 35.-

Mr. K.M.W.

Dordrecht

f 25.-

Dr. E.P.S.

Medan

f 25.-

W.D.H. Baron v.A.

Mexico

f 20.-

A.E.

Ottersum

f 15.-

C.S.L.

Kobe

f 10.-

Mr. F.E.H.G.

Kaapstad

f 10.-

Prof. Dr. J.V.

Gent

f 10.-

C.B.

Rotterdam

f 10.-

Mr. W.T.

Brussel

f 10.-

Dr. A.J.B.

's-Gravendeel

f 10.-

J.C. den H.

Gorinchem

f 10.-

E.L.

Dordrecht

f 7.50

H.W. de M.

Rotterdam

f 5.-
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Mevr. B.

Rotterdam

f 5.-

J.J.v.B.

Den Haag

f 2.50

Mej. A.P.

Den Haag

f 2.50

Mr. A.J.S.v.L.

Utrecht

f 2.50

Afd. A.N.V.

Bloemfontein

£ 1.-

Het Hoofdbestuur betuigt zijn erkentelijkheid aan allen, die door hun bijdragen
de herdenking van het 25-jarig bestaan van het A.N.V. mogelijk hebben gemaakt.
De lijst is nog niet gesloten. Gironr. A.N.V. is 38825.
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Op naar Dordrecht!
24, 25 en 26 mei.
‘Come to Dordrecht if you want to see Holland.’
Deze hoffelijkheid, door een schilder in het vreemdelingenboek van een der
Dordtsche havenhotels neergeschreven, zal bij hen, die de oude stad aan de Merwede
kennen, wel weinig of geen tegenspraak uitlokken.
Dordrecht

Het koor der Groote Kerk. (Cliché uit het Boek der Gemeente Dordrecht.)

heeft een geschiedkundige vermaardheid als weinige onzer steden. Zijn oorsprong
klimt op tot de verre oudheid. Reeds d e G e n t s c h e kroniek van St. Bavo gewaagt
van zijn verwoesting in de 9de eeuw door de Noormannen. To c h w o r d t meestal
aangen o m e n , d a t Graaf Dirk III (1015) de eigenlijke stichter der stad is.
H e t i s d e oudste Hollandsche stad, genoot 5 eeuwen lang (1300-1800) de
handelsvoordeelen van het Stapelrecht en was vele jaren de Muntplaats v a n Holland,
waarvan haar zeldzaam fraai geprofileerd doch verwaarloosd en verminkt
M u n t poortje1) nog tot bewijs strekt; zij was een der bolwerken van Hollands vrijheid
in den tachtigjarigen oorlog en in haar veste had de eerste vrije Statenvergadering
plaats; zij zag twee prinsessen uit het Huis van Oranje binnen hare muren geboren
1) Zie blz. 57 van dit nummer.
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worden, is de stad der vermaarde Synode, de geboortestad ook van de Gebroeders
De Witt, om kort te gaan: haar geschiedenis is voor een groot deel die van Holland.
Maar als Dordt tot ver over den Oceaan bekend is en vreemdelingen zijn naam en
faam naar hun verre haardsteden meedragen, is dat toch voornamelijk doordat het
in zijn ligging en aard karakteristiek is voor het atmospherische, schilderachtige,
Hollandsche landschap, waarvan zij de schoonheid in rijke verscheidenheid vereenigt.
De Merwestad, wier handelsvloot eenmaal 's werelds zeeën doorploegde en die
binnen haar wallen de trotsche huizen der patricische kooplieden zag verrijzen, is
wel vervallen van haar roem, maar steden- en landschapschoon v o o r zoover het
nog niet werd verminkt, zouden nog Cuyps penseel inspireeren, haar riviergezichten
nog een Van Goyen bezielen, en verschaften immers Jaap Maris het onderwerp voor
meesterstukken.
Omringd door de dorpen Dubbeldam, d a t haar voorraadschuren v u l t ,
Papendrecht, waar het ‘melkzwaar vee der weien’ de polders stoffeert, en
Zwijndrecht, haar moestuin en tevens voorbeeld van nijverheidsontwikkeling, richt
zij zich op als een steenen schrijn, gevuld met de kunstschatten, door natuur en
menschenhanden in zeer schilderachtige groepeering saamgevoegd of als kunst in
haar musea opgetast.
Nader haar met de boot, die van Rotterdam door den zacht naar 't Zuiden buigenden,
door scheepswerven verlevendigden Noord op haar aanstoomt, of van Gorcum door
de breede Merwede of van de Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden door Kil en
Oude Maas, en reeds op een afstand treft u het kadegezicht met als wachters aan
weerszijden de groen verweerde koepel van den Groothoofdstoren en de stompe
Kathedraal.
Dordrecht neemt daadwerkelijk deel aan de opleving van Holland. Het spant zich
in om de nijverheid terreinen te bezorgen, waar zij tot de algemeene welvaart

Neerlandia. Jaargang 27

62
zal kunnen werkzaam zijn en tracht de zeevaart opnieuw tot bloei te brengen.
De grijze Merwestad is sedert 1900 de zetel geweest van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, met haar hebben duizenden en nog eens duizenden
Nederlanders en stamverwanten, verspreid over den ganschen aardbol, in al die jaren
geestelijke verbinding gehad; van Dordrecht uit werd voor hun welvaart gewerkt en
hun liefde voor land en stam aangewakkerd.
Een kenschets mocht in het zilveren-jubileumnummer niet ontbreken; zij moge
tevens vele leden van het A.N.V. aansporen op 24, 25 en 26 Mei deel te nemen aan
de herdenkingsdagen.
C.v. SON.

Programma der Herdenking van het 25-jarig bestaan van het Alg.
Ned. Verbond te Dordrecht.
Donderdag 24 Mei 1923.
's Middags 3 uur: Ontvangst der afgevaardigden, bestuurders en deelnemers in Hotel
Ponsen (tegenover het Station).
Men wordt verzocht tijdig in de stad te zijn.
4 uur: Opening der Tentoonstelling van Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche
kunst in Pictura (Voorstraat).
's Avonds half 8: Ontvangst ten stadhuize door het gemeentebestuur.
8 uur: Rolprentvertooning met betrekking tot het Nederlandsche Stamgebied (in
het Luxortheater, Vischstraat).

Vrijdag 25 Mei 1923.
's Morgens 10 uur: Streektaalmorgen, (in het gebouw Americain), uitgaande van
Groep Nederland, aangeboden door Afd. 's-Gravenhage.
Van 9-10 uur houdt in genoemd gebouw de heer W.A. Heynings zitting voor de
afgevaardigden der Afdeelingen
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Voorstraatshaven te Dordrecht.

ten einde overleg te plegen voor Afdeelingsavonden en propagandalezingen.
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WILLEM MENGELBERG.

Kwart over één: Opening van de Tentoonstelling Groot Nederland in de
kantoorlokalen van het A.N.V. Groenmarkt 9.
's Middags van 2½ tot 5 uur: Boottocht met de President Steyn, voor bestuurders,
afgevaardigden en genoodigden, aangeboden door de gemeente Dordrecht.
's Avonds 8 uur: Feestavond in den Schouwburg: muziek, zang, dans, voordracht
en tooneel, aangeboden door de Afd. Dordrecht.

Zaterdag 26 Mei 1923.
's Morgens half 10: Grootnederlandsche Stamdag, uitgaande van het Hoofdbestuur,
in Americain. Sprekers uit verschillende oorden van het Nederlandsche Stamgebied
zullen korte toespraken houden. Z.Exc. Dr. J.Th. de Visser, Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen zal de feestrede houden.
's Middags van 2 tot half 5: Muziekuitvoering door het orkest van het
Concertgebouw te Amsterdam onder pertoonlijke leiding van Willem Mengelberg.
6 uur: Gemeenschappelijke maaltijd1) in Hotel Ponsen.
***
Met het oog op de vele bezienswaardigheden der stad wordt den deelnemers
aangeraden een dag vroeger te komen of een dag later te blijven.
Voor bijwoning der gedenkdagen kan men zich nog tot 15 Mei opgeven aan het
kantoor van het A.N.V., Groenmarkt 9, Dordrecht.
De Regelingscommisie:
Dr. J.J. Prins, voorzitter.
C. van Son, secretaris.
H.G. van der Esch, penningmeester.
Dr. B. de Gaay Fortman.
Dr. L. Metz.
M. van Zanten.

1) Voor de gemeenschappelijke maaltijden op de andere dagen zullen maatregelen worden
genomen. Alle bijzonderheden zal men vermeld vinden in een programmaboekje, dat den
deelnemers bij de ontvangst, Donderdag 24 Mei in Hotel Ponsen, zal worden aangeboden.
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Klanken van heinde en ver.
De Redactie heeft zich tot verscheiden Verbondsleden voornamelijk buiten de besturen
gewend met het verzoek om een korte beschouwing of kernwoord voor het
herdenkingsnummer te zenden.
Hieronder vindt men den uitslag. Uit het koor dezer vrouwen- en mannenstemmen
van heinde en ver klinkt als hoofdtoon een bemoedigende waardeering en een
aansporing voor allen, die medewerken om de idealen van het A.N.V. te
verwezenlijken.
Red.
***
Ik wensch U ten zeerste geluk met het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Haarlem.
K.J.L. ALBERDINGK THIJM.

Rare sijzen.
Die Nederlanders zijn toch rare sijzen! Probeer ze maar te pakken door wat zout op
hun staart te leggen! Graag zit ieder met zijn eigen gaaike op zijn eigen takje te
schommelen, en zoo nu en dan tegen den ander de veeren op te zetten. Komt er een
roofvogel, dan worden zij wondergauw dikke vrinden; maar is die weg, dan verwijten
zij elkaar allerlei leelijke dingen.
Een baas als Karel de Stoute wou er één groote macht van maken; ze huilden
krokodillentranen, toen hij sneuvelde; en ja, toen brak er een gekwetter los van je
welsteom zijn half radelooze dochter heen. Karel V en Philips II probeerden het
opnieuw. Bij den eerste scheen het een goed gangetje te gaan, al was het bij lange
na nog niet het rechte. Maar van zij zoon moesten zij bij slot van rekening niet veel
hebben, al kreeg die toch een gedeelte van hen aan den lijmstok. Later trachtten
alweer de mogendheden ze tot een groote eenheid samen te voegen. 't Ging weer
niet. Ze wilden geen stukjes van een legkaart zijn.
Toen kwam ten laatste een jonge kievit, die dus zelf een vogel was. ‘Als we 't nu
zèls eens probeerden!’ zei die. - ‘Wat?’ vroegen ze wantrouwig. ‘Wel samen te
makkeren, elkaar te helpen, elkaar te waarschuwen voor roofvogels, en vooral voor
de bazen met den lijmstok.’
Van alle kanten fladderde het nu om hem heen, en tallooze, felle zwarte oogjes
bespiedden hem van top tot teen. Neen, hij was geen roofvogel en evenmin een
sijsjeslijmer.
‘Probeeren?’ vroeg hij weer.
Ja, probeeren zit in den aard van dat Nederlandsche gedierte. En zoo is er eerst
tusschen een paar, en toen men zag, dat die er niet dood aan gingen, tusschen al meer,
een Verbond gesloten, dat ieder sijsje en zijn gaaike en hun jongen op eigen takje
houdt, en ... een macht is geworden onder het gevogelte des hemels.
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Hoor je ze zoo af en toe nog eens onder elkaar ruzie zoeken, dan moet je maar
denken, dat zulks in den aard van het beestje ligt, en dat het allicht voor een deugd
kan doorgaan zijn eigen zichzelf niet te verloochenen. Den Briel, 27 Maart 1923.
JOH. H. BEEN.
Het A.N.V. heeft niet te vergeefs gearbeid om het grootsche doel te bereiken, dat
Dr. Kiewiet de Jonge zich voorstelde.
Grand Rapids, 19 Maart 1923.
HENRY BEETS.
Uit gouwen, heerlijkheden en steden zijn de provinciën gevormd, en uit een deel
dezer kwam de Republiek der Vereenigde Nederlanden, later het Koninkrijk voort.
Uit Friezen, Saksen en Franken kwamen door hun samenwonen in de ‘lage landen
bi der see’ de Nederlanders voort. Hoewel zij zich in de oudheid in de gewesten en
gouwen door den aard van de bijzondere aardrijkskundige gesteldheid en de daaraan
verbonden geschiedenis hadden gevormd tot Friezen, Groningers, Drenthen,
Overijselaars, Utrechtenaren, Gelderschen, Westfriezen, Hollanders, Zeeuwen en
Brabanders, waarbij na 1814 de Limburgers kwamen, heeft verwante afkomst en een
overeenkomstige geschiedenis in verband met de nauwe betrekking gedurende de
laatste eeuwen tot een zelfde vorstenhuis, die provinciale volkselementen steeds
nauwer aan elkaar verbonden tot het Nederlandsche volk, dat in werkelijken zin een
natie uitmaakt. Wel hebben de gouwelementen nog hun eigen stempel bewaard, en
het behoud daarvan behoedt de Nederlanders voor kleurlooze gelijkvormigheid, maar
toch gevoelen allen zich één als Nederlandsch volk, waarnaast de Vlamingen zich
als een zusternatie ontwikkeld hebben. Dat volk is gegroeid op Nederlandschen
bodem.
Vele leden der Nederlandsche natie zijn uitgezwermd naar vreemde landen en
andere werelddeelen; naar Denemarken, verscheidene Duitsche gewesten, Zuid-Afrika,
Oost-Indië, Amerika en elders. Maar het nationaal-Nederlandsche is zoo krachtig,
dat het na eeuwen scheiding van het moederland nog kenbaar is gebleven in vele
vreemde streken door taal, gebruiken en overlevering. Waar de Nederlandsche taal
in haar grondbeginselen bewaard bleef, is de betrekking het best in stand gehouden.
De geestelijke beschavingseenheid bij al die Nederlandsche elementen te bewaren
is een schoone taak voor het Algemeen Nederlandsch Verbond in het heden en in de
toekomst. En wie wil de taak ter hand nemen de geschiedenis van al die loten van
den Nederlandschen stam en het onderling verband en de betrekking met het
moederland te book te stellen? Dat zou een echt nationale vorschersarbeid kunnen
worden.
Den Haag.
H. BLINK.
Toen ik 25 jaar geleden een van de eerste congressen van 't Algemeen Nederlandsch
Verbond bijwoonde, behoorde ik tot een der jongste leden ..... Veel is sedert in alles
het Verbond voorgegaan: wat doet het veel voor de Nederlanders in 't buitenland,
hoeveel goed in stilte zonder ophef!
Nu ben ik een der oudste leden, maar mijne liefde voor 't Verbond en de
Nederlandsche taal is dezelfde gebleven.
Mijn lievelingsversje is dus nog altijd:
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Ik ben in Holland opgevoed,
In 't Hollandsch leerde ik spreken,
'k Zal voor die taal steeds in 't gemoed
Dezelfde liefde kweeken.
Niet dat ik op de vreemde smaal
- 'k Laat alles in zijn waarde Maar 'k zeg: voor mij is Hollands taal
De schoonste taal der aarde.

Amsterdam, 12 Maart 1923.
A.B. BURGER-SURINGAR.

Een stem uit den Vreemde.
Alles, wat 't A.N.V. aangaat, schat ik op hooge waarde.
Juist door 't buitenslands wonen ben ik al 't goede. dat we in Nederland zelf, als
heel gewoon en als ‘zoo behoorende’ aannemen, pas ten volle gaan waardeeren, toen
ik veel daarvan hier miste.
Als 't A.N.V. tegen twee algemeen-Nederlandsche feilen te velde trekt, doet 't
zeker 'n goed, nuttig, ja noodig werk. Ik bedoel hier: de bekende laksheid van vele
Nederlanders, zoo merkbaar in de onverschilligheid voor de eigen taal, zoodra zij
de Nederlandsche grenzen overschreden zijn; en hun gebrek aan gevoel van
eigenwaarde, niet ten opzichte van zichzelf, maar als onderdaan van 'n klein volk
tegenover de op hun overmacht zoo prat gaande onderdanen van groote mogendheden.
De Nederlander voelt nog te weinig, hoe noodig juist de echt Nederlandsche
deugden: rechtvaardigheidsgevoel, waarheidsliefde, bezadigd eigen oordeel en
oprechtheid in woord en daad, vredelievendheid, verdraagzaamheid en vrijheidsliefde,
voor de toekomst van 't ontredderde, haatdragende, chauvinistische Europa zijn.
Ook zijn meer bescheiden maatschappelijke deugden: gastvrijheid en liefdadigheid,
netheid, zindelijkheid en gezelligheid kunnen nog veel goed doen in 'n wereld van
wroeten en zwoegen voor geld en macht.
Daartoe draagt ook bij het streven van 't A.N.V., dat alle Nederlanders, waar zij
ook wonen, opwekt, om zich als volk één te voelen en hun taal in eere te houden:
want niets kan zoo goed en zuiver onze gedachten weergeven, als de eigen taal.
Wie goed werk wil verrichten, moet zichzelf kunnen zijn en zichzelf durven zijn.
Dit is voor 'n volk even noodig als voor 'n enkeling.
En juist omdat 't A.N.V. daarnaar streeft, doet 't zoo'n hoogst nuttig werk; niet
alleen voor Nederland, maar voor heel de wereld.
Want is Nederland - nadat 't, in de eeuwen van ruwe kracht en geweld in zijn
tachtigjarigen vrijheidsoorlog getoond heeft, dat 't zijn zonen niet aan moed ontbrak;
en nadat 't daarna in de eeuw van bijna-één-zijdige verstandsontwikkeling, door zijn
groote mannen, onderzoekers en denkers, bewezen heeft, aan de spits te staan van
meer dan één tak van wetenschap; - niet de grond geworden, waarop 't Internationaal
Gerechtshof is gegrondvest; de grond, waar - toen overal de samenwerking verbroken
scheen, en haat en leugen en laster te midden van oorlog en vernieling welig tierden,
- Nederlands dochteren 'n rustplaats boden ter samenkomst van al haar medestrijdsters
voor 'n duurzamen vrede, en dien edelen strijd nu nog voortzetten; de grond eindelijk,
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waar, - nu in de toekomst meer plaats gelaten moet worden aan 't gemoed, (niet in
plaats van; maar) naast lichaamskracht en verstand, - de jeugdbeweging van 't
Praktisch Idealisme wortel heeft geschoten?
Zoo zie ik: onze mannen met hun streng rechtvaardigheidsgevoel, hun oprechtheid
en hun trouw aan 't eens gegeven woord; onze vrouwen in haar strijd voor vrede en
vrijheid, voor al wat zwak is en onderdrukt wordt, en onze jeugd, die haar idealen
van 'n nieuwe, betere maatschappij in daden wil veranderen, - hoe internationaal ook
hun werken en streven moge zijn, in beginsel daartoe toch allen gedreven door hun
Nederlandsche volksdeugden.
Aan 't A.N.V. komt de eer toe, aan ons, Nederlanders, de waarde van ons volkseigen
ontdekt te hebben en ons állen, hoe vèr ook over de aarde verspreid, of in andere
staatseenheid opgenomen, saam te binden door den band onzer taal.
Garches, (Frankrijk), Maart 1923.
C.J. DESTREE-TER MEULEN.
De vaderlandsliefde van de Nederlanders dringt zich niet op, noch aan anderen - wat
goed is - noch aan henzelf - wat gevaarlijk kan worden in dezen tijd. De band, dien
het Alg. Ned. Verbond legt om de deelen van onzen ouden stam en de aansporing
die het geeft aan een al te traag samenhoorigheidsbesef zijn beide zóó noodig, dat
het Verbond opgericht zou moeten worden, indien het er al niet was.
Amsterdam, 18 Maart 1923. EASTON.
Wordt het Verbond niet nog veel meer vooruitstrevend en keren de uitgetreden
jongelui er toch niet in terug, dan is de splijtzwam al te diep er in voortgewoekerd
en het Nederlandse volkskarakter verloren.
Territet (Zwitserland), 14. 3. 13.
MARC. EMANTS.

Trekt over de scheidingen.
Hooger dan de liefde voor het eigen volk en d'eigen stam staat de liefde voor gansch
de menschheid, wijl deze rijker is.
Rijker doch niet anders. Immers, de liefde voor gansch de menschheid zou niet
van zuiver gehalte zijn, indien zij niet omvaamde de liefde voor dat gedeelte der
menschheid, waarin wij biologisch en geestelijk leven.
Liefde gaat over scheidingen tot andersgestemden: liefde offert.
Hij, die den groei van die hoogere liefde wil verhaasten door internationalisme
met gelijkgestemden. vóórdat hij met volle overgave de scheidingen binnen de
landspalen is overgetrokken, gaat niet over scheidingen doch verlengt de scheidingen
uit zijn omgeving en verdiept deze scheidingen. Hij stelt het offeren uit, en daarmede
tevens de komst van den dageraad.
Doch hij, die in eigen land zich één wil voelen met allen, óók met andersdenkenden,
óók met tegenstanders, óók met minder vormelijken, óók met misdeelden in goed-
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heid, geest, geloof, met misdeelden in goederen, gezondheid, geluk, die gaat over
scheidingen, die offert, die koestert de kiemplant van de algemeene menschenliefde.
Die den vruchtboom wil schenken aan hen, die na ons zullen komen, moet de
kiemplant van heden beschermen.
Als ideaal bestaat een nog rijkere liefde, maar die voor het eigen volk is reeds zoo
rijk, dat zelfs hare beste apostelen nog niet alle offers gebracht hebben.
Die voor haar arbeidt, arbeidt metterdaad voor de komst van den eeuwigen vrede.
Ulvenhout, Lentemaand 1923.
G.A. FABIUS.
Ann het ‘algemeen Nederlandsch Vervond’
te gelegenheid van hyn silveren Jubelfeest
uit ‘Moedertaal’
Daar snoert in een broederland een volk van't zelfde
bloed!
Brussel 3 april 1923
Emiel Hullebroed

Het is altijd en overal een eer Nederlander te zijn!
Zal Nederland over de geheele wereld volle erkenning verwerven, dan moeten de
bevoorrechte vertegenwoordigers van het beschavingsvolk der lagere landen bij de
Noordzee in den vreemde vooral den plicht gevoelen, steeds overal Nederlands
eereplaats persoonlijk te handhaven door kernecht de Nederlandsche zaak te dienen
en tot uiting te brengen!
Indien het samenhoorigheidsgevoel het Nederlandsche stambewustzijn doordringt,
zoodat Nederland in elken Nederlander tot welbewuste erkenning komt, zullen de
Nederlandsche karaktereigenschappen overal tot hun volle recht komen en eigen
taal, eigen zede, eigen aard in het fiere gevoel van eigenwaarde gehandhaafd worden.
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Trots dragende op het Nederlanderschap dienen dan ook alle stamgenooten de
Nederlandsche zaak in eere te houden en overal te allen tijde bij te staan!
Het Algemeen Nederlandsch Verbond wil in het rechtmatig bewustzijn van
eigenwaarde het Nederlandsche overal handhaven ten bate der gansche wereld.
Het edel streven des Verbonds in den Grootnederlandschen zin zal niet alleen voor
Nederland en den Nederlandschen stam, maar voor de geheele menschheid rijke
vruchten dragen.
Thompson Conn. V. St. v.N.-A.
A.v.C.P. HUIZINGA.
Nederland is het land van het Vredespaleis en van het Permanent Internationaal
Hof van Justitie; het land van de Alliance Française, mitsgaders de vereeniging
Nederland-Frankrijk, van Nederland-Duitschland, Nederland-Engeland,
Nederland-Amerika; van drie verplichte talen in het gymnasiaal en middelbaar
onderwijs; het land, waar men die drie talen spreekt: ‘plus ou moins bien’, zeggen
de Franschen, ‘min of meer gebrekkig’, wijzelf; waar men boeken leest in nog meer
nieuwe talen - Russisch, Scandinavisch en Spaansch incluis; waar tal van
vreemdelingen gastvrij worden ontvangen - altemaal goede of mooie dingen, die ons
verleden voortzetten, ons heden opluisteren, hoop geven voor de toekomst.
Nederland is echter ook het land, waar kinderachtige bewondering voor het
uitheemsche zich paart aan geringschatting van het inheemsche; waar het beugelen
en het kolven, in onbruik geraakt, omdat zij ‘maar Nederlandsch’ waren, opgang
maakten, toen zij, vermomd als ‘croquet’ en ‘golf’ uit den vreemde terugkeerden;
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waar men ook zijn moedertaal ‘plus ou moins bien’ spreekt, en het tekort geen gemis
aan beschaving acht; waar de vaderlandsche letterkunde, niet alleen in de uitstallingen
der boekhandelaars, zich nauwelijks kan handhaven tegen de buitenlandsche; waar
men verzot is op de Zwitsersche bergen en meren, doch de rustige, voorname, intieme
schoonheid van het eigen land niet kent.
Daarom is het zoo goed, dat wij een Algemeen Nederlandsch Verbond bezitten,
dat de liefde tot eigen land en volk kweekt en onderhoudt; dat het nationaal zelfgevoel
sterkt door de gestadige vermelding - geen ophemeling - van het goede of mooie,
door Nederlanders in of buiten onze grenzen tot stand gebracht; dat de banden met
onze stamverwanten in den vreemde nauwer aanhaalt en mede daardoor den blik der
Nederlanders verruimt; dat het juiste midden leert houden tusschen chauvinisme en
nationalisme, tusschen nationaal en internationaal; dat op de bres staat, waar
Nederlandsche belangen bedreigd worden.
Noordwijk a. Zee.
G. KALFF.

Neerlandia.
Neêrland eer' en roeme luid, allen nu die in-afkeerig
En ook vrij van vreemd geluid, toonen dat zij zijn begeerig,
Eenheid, zoo in stam als taal, immer krachtig voor te spreken,
Rustloos en op ruime schaal, zelfs tot in de verste streken,
Lauwen in het vreemde land op saâmhoorigheid te wijzen.
Allen moeten in verband met dit kostlijk werk hen prijzen.
Nederlandsch Verbond, Uw streven geeft op dankbaarheid U recht,
Dit zij heden U dan even in dit kreupelrijm gezegd.
Is het zaak zich in te spannen, 't zal toch op den duur wel gaan,
Als de vrouwen en de mannen strijden voor ons volksbestaan.

Bussum, 20 Maart 1923.
K. VAN LENNEP.
Voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vrijw. Burgerwachten.
Een Algemeen Nederlandsche Verbond is niet slechts wenschelijk, het is noodzakelijk.
's-Gravenhage.
W.J. LEYDS.
Moge het A.N.V. bijeenhouden, wat tezamen behoort, bijeenbrengen wat uiteengeraakt
is en moge het eenheid ziende, ook waar verschil bestaat, aller vertrouwen verdienen
en genieten.
E.M.C. LOOPUYT-MAAS.
Rondebosch, (Z.-Afr.), 6 April 1923.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zij en blijve het welsprekend en overtuigend
bewijs, dat geestdrift voor taal en stamverwantschap kan gepaard gaan met stiptc
eerbiediging van historische rechten en staatkundige grenzen.
Hilversum.
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J. DE LOUTER.
Anderen, meer cosmopolite of wereldwijs dan ik, mogen op deze plaats getuigen
van wat het Algemeen Nederlandsch Verbond, in vijfentwintig jaren, naar vier
windstreken voor onze geestelijke welvaart veroverde, en, in weerwil der getijden,
te vermeêren en te handhaven wist. Ik moet mij, gelijk de schoenmaker bij zijn leest,
houden bij mijn pen, en wil dan gaarne hier verklaren, dat ik het Verbond bij elk
bastaardwoord, dat aanslibde in haar spits, gevreesd heb en bemind. Zelden schreef
ik, wanneer mijn brein onvruchtbaar bleek, het lapwerk neer zonder besef van zonde
jegens ons best bezit, en nooit heb ik het gelijkwaardig, rond-Hollandsch woord
gedolven zonder dank aan U, Nederlandsch Verbond, dat mij dien verloren schat
voor het leven schonk.
Dordrecht, Mei 1923.
TOP NAEFF.
De mannen, die voor vijf en twintig jaren het Verbond hebben gesticht en de groote
lijnen hebben getrokken voor zijn ontwikkeling en werkzaamheid, wier opwekkende
geestdrift en belanglooze toewijding ik verschillende jaren van nabij kon gadeslaan
- hebben de teekenen des tijds goed begrepen.
Het op nieuw ontwakend gezond nationaal- en stambewustzijn hebben zij
aangewakkerd, gesteund en geleid, de flinken hebben zij onder het Verbondsvaandel
samengebracht, de kleinmoedigen hebben zij opgebeurd, en Jan Salie hebben zij aan
de lange ooren getrokken. Zoo danken wij het mede aan het Verbond, dat sedert vijf
en twintig jaren het besef weer krachtig is, dat wij er een eer in moeten stellen
Nederlanders te zijn, dat wij den Nederlandschen naam moeten hooghouden, waartoe
ieder op zijn plaats, hetzij hoog of laag, kan bijdragen, dat elk onzer moet trachten
zich te onderscheiden op zijn veld van werkzaamheid door toepassing van de goede
eigenschappen van den stam, godsdienst- en liefdadigheidszin, eerlijkheid en trouw,
ondernemingslust en onversaagdheid. Nederland stond hierdoor in vroeger eeuwen
in de eerste rij der volken, en thans neemt het weder een zeer eervolle plaats in onder
de natiën als Europeesche en goed besturende koloniale mogendheid, als land, dat
als gloriekroon de namen heeft van zijn groote mannen op het gebied van wetenschap
en kunst, en dat weder een der hoofdzetels is geworden voor de beoefening van het
volkenrecht.
Mede aan het Verbond danken wij het, dat in wijden kring, binnen en buiten onze
grenzen, de waarde wordt beseft van de geestelijke banden, die ons binden met de
broeders van denzelfden stam, waardoor de stambetrekkingen nauwer zijn aangehaald
en de beteekenis en het aanzien van het ras en zijn taal in de wereld worden verhoogd
en versterkt.
Tot de stichters en leiders van het Verbond, die zich groote verdiensten hebben
verworven voor ons land en voor onzen stam, gaat mijn hulde, en richt ik mijn warme
gelukwenschen bij het zilveren feest van hun stichting. Moge het Verbond zich
blijven ontwikkelen en krachtig werkzaam blijven langs de groote lijnen, voor een
kwart eeuw door hen getrokken.
Rome, 22 Maart 1923.
O. VAN NISPEN TOT SEVENAER.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft gedurende den tijd van zijn bestaan
getracht een gedachte ingang te doen vinden, die aanvaard moet worden door ieder,
die prijs stelt op karakter en de noodzakelijkheid van internationaal samenleven
verstaat.
Zichzelf te zijn, eigen gaven en krachten te ontplooien ten bate van zichzelf en
van eigen omgeving, is plicht voor ieder mensch, voor ieder volk en iederen stam.
Het moge moeilijk zijn in volkomen juiste woorden aan te geven wat het eigene
is, dat een persoon, een volk, een stam kenmerkt, vast staat dat iedere persoon, ieder
volk en ook de Grootnederlandsche Stam eigen karakter heeft.
Wie ophoudt zichzelf te zijn, wordt ondergeschikt aan anderen; hij wordt
afhankelijk.
Wil er ooit internationaal samenleven komen, dan is krachtig zelfbewustzijn voor
ieder volk noodig. Want ook in het onderling verkeer der volken zijn slechts twee
mogelijkheden: of ondergeschiktheid van het eene volk aan het andere òf bewust
samengaan.
Eenheid der volken is alleen denkbaar als een eenheid rustend op bewuste
samenwerking met eerbiediging van het wederzijdsche volkswezen.
Alleen door gezond nationalisme komt men tot werkelijk internationaal leven.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft 25 jaar dit nationalisme trachten te
kweeken door bij de leden van den Grootnederlandschen stam erkenning van eigen
waarde te wekken, het bewustzijn dragers te zijn van eigen beschaving en eigen
leven.
Mogen de volgende jaren getuigen zijn van een dieper doordringen van deze ware,
bezielende gedachte.
Bussum. Dr. J.W. PONT.
Voorzitter Ned. Z. Afr. Vereeniging.

Ook wij, Calvinisten!
Aan pionierswerk nam de Calvinist in alle eeuwen, krachtens roeping, deel, terwijl
de liefde voor en de handhaving van eigen taal en stam, rechtstreeks voortvloeit uit
zijn belijdenis. Vandaar, dat wij van ganscher harte ons kunnen verblijden in den
arbeid van het A.N.V. Worde in de toekomst ook uit onzen kring steun geboden aan
het werk, dat in den ruimen zin van het woord, zoo echt nationaal is. Het A.N.V.
staat thans aan het eind van een 25-jarig tijdperk, in 't welk door zijn leiders ook
veelszins pionierswerk moest worden verricht, met alle moeite en zorg, teleurstelling
en strijd, voldoening en zegen, aan zulken arbeid steeds verbonden.
Zij dit jubileum tevens het begin van een nieuwen, langen dag, op welken het
A.N.V., gedragen door aller geestdrift, in volle kracht en met rijke vrucht, zich moge
wijden aan de behartiging der idieele en cultureele belangen van den Nederlandschen
Stam.
Met name roepen de bevoorrechten, die in den vreemde, vaak op eenzame posten,
voor die geestelijke goederen hebben te waken en te strijden, het jubileerend Verbond
en zijn trouwe leiders toe:
Dank voor Uw arbeid in 't moeilijk verleden!

Neerlandia. Jaargang 27

Heil U op den zonnigen dag van heden!
Gods zegen voor de wachtende taak in de toekomst!
Ds. A.C. SONNEVELDT.
Chubut, Patagonië, Z.-Amerika.

Voor taal en stam.
Vijf en twintig lange jaren
Heeft ons hecht Verbond bestaan.
Heel wat nuttigs en waardeerbaars
Is voor taal en stam gedaan.
Overal waar Holland streefde
Met zijn handel en gezag....
Stonden onze trouwe mannen
Aan de lijnen van de vlag.
Overal waar viel te waken
Voor belang van Volk en Staat
Deed Neerlandia het zijne
Kwam de bond met woord en daad.
Verder, breeder met uw arbeid
Altijd sterker zij de band
Tusschen Holland in den vreemde
En het oude Vaderland.

Haarlem.
J.H. SPEENHOFF.
Houdt samen, wat te zamen hoort,
In Neerlands geest en Neerlands woord.

G.J. STAAL.
Oud-gouverneur van Suriname.
Het oude zinnebeeld van de Nederlanden is ‘de Hollandsche tuin’; waarin een
heraldieke leeuw met een zijner voorpooten een bundel pijlen, die de provinciën
voorstellen, omklemt. Dit zou m.i. het zinnebeeld kunnen zijn van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en aldus zou de nieuwe beteekenis van dezen pijlenbundel
gevonden worden in de verschillende deelen van den Nederlandschen stam, die over
een aantal landen zijn verspreid en door het Algemeen Nederlandsch Verbond worden
te zamen gehouden.
Ik meen, dat in de oude ‘Hollandsche tuin’; maar nu met eene nieuwe beteekenis,
een fraai schild kan gevonden worden, waaronder het A.N.V. zijn strijd na een bestaan
van 25 jaren voortzet.
Bloemendaal.
A. STOOP.

Puntdicht. (Historisch.)
‘Dat schrikk'lijk “S'il vous plait”
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waar is dat toch gebleven?
Zou die verdwijning soms
gevolg zijn van het streven
Van 't Nederlandsch Verbond?’
vroeg 'k laatst aan een geleerde.
‘O, neen,’ ('t gaf een dispuut)
tot hij met klem beweerde:
‘Elk Volk toch zuivert zèlf
zijn eigen moedertale.’
Maar met een weer-woord, ei,
behoefde ik niet te dralen.
‘Wel, ge hebt gróót gelijk,’
beaamde ik terstond.
‘Ons volk deed eveneens.....
..... dóór 't Nederlandsch Verbond!’

Zaandam.
A.C. VEEN-BRONS.
Oud-lid van 't Hoofdbestuur.
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Onze Voortrekkers hebben hard, staag en geestdriftig gewerkt, maar het is hun niet
gelukt meer dan het fundament gereed te krijgen.
Indien dit hecht zal blijken en onze leiders, gevolgd door hun getrouwen, in gelijken
geest blijven voortwerken, dan moet het gelukken in de komende 25 jaren een
bescheiden gebouw op te trekken, waar elk lid der familie schuilplaats vinden kan.
Zwolle.
H. VAN DER VEGTE.
Het A.N.V. moet over geheel de aarde de band zijn voor al degenen, die gevoelen
dat ze tot den Nederlandschen stam behooren.
Gent.
J. VERCOULLIE.
Uit het moeilijk te weerspreken feit, dat de wereldoorlog zulke schrikkelijke uitwassen
van nationalisme heeft aan het licht gebracht, meent men hier en daar te mogen
afleiden, dat de menschheid er slechts bij winnen kan, indien vaderlandsliefde en
stambewustzijn verdwijnen. Die meening kan ik niet deelen. Integendeel.
Gelijkmaking der volkeren en verdwijning van nationale culturen is niet dan
verarming, beteekent stellig verlies.
De menschheid schreit in onzen tijd naar persoonlijkheden. De bodem, waarop
dezen veelal worden gevormd, is een stambewust volk. Een volk, rijk en sterk in zijn
nationale saamhoorigheid, waarin ook de achting en eerbied voor anderer volkseigen
diep wordt gevoeld en het besef levendig is, dat ook ieder ander volk, iedere stam
zijn bijzondere roeping heeft in het geheel der menschheid.
Voor zulke vaderlandsliefde en zulk stambewustzijn strijdt ook het Algemeen
Nederlandsch Verbond en daarom verdient het ongetwijfeld steun en waardeering.
Amsterdam, 26 Maart 1923.
DE VLUGT.
Burgemeester.
Bij de herdenking van het 25-jarig bestaan komt van zelf de naam van Dr. H.J.
Kiewiet de Jonge voor den geest: hij is onafscheidelijk aan het Algemeen Nederlansch
Verbond vastgeklonken.
Dr. Kiewiet de Jonge is in Holland de man geweest, die door woord en daad de
in tal van geesten aanwezige maar vaag besefte Grootnederlandsche verlangens vorm
en inhoud gaf; die bewerkt heeft, dat men zich van die stemming bewust werd; die
het denkbeeld der stamverwantschap uit den engen gevoelskring losmaakte en liet
zien als een der nationale waarden, die heilzame baten opleveren.
Hij is het geweest, die het zaad, dat sluimerend in den akker lag, ontkiemen deed.
De plant gedijt, is vol van levenskracht; moge de akker steeds aan een verzorger
van gelijk gehalte blijven toevertrouwd.
Oenkerk.
Th. VAN WELDEREN RENGERS.
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Wanbegrip, vooroordeel, sleur, zij zijn vijanden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, niet met één slag te overwinnen.
Maar, zooals de druppel den steen uitholt door staag te vallen, zoo zal het Verbond
in onverpoosde werkzaamheid ook deze belemmering uit den weg ruimen. Wat is
er in de 25 jaar van zijn bestaan al veel bereikt.
WYTEMA.
Burgemeester van Dordrecht.
De macht van het levende woord beheerscht dikwijls groote wereldgebeurtenissen.
Die macht is onbereikbaar, zonder het gebruik maken - bewust of onbewust - van
goede adem- en spreektechniek.
Een zelfstandige taal als de onze heeft een eigen rhytme, waarin zich de Volksaard
moet weerspiegelen. Dit rhytme tusschen klinker en medeklinker is het eerst noodige
voor het behoud van den Volksstam. Het geloof in eigen taal door den Bond gelegd
moge dit besef verlevendigen.
's-Gravenhage.
CORNELIE VAN ZANTEN.

De toekomstige verhouding van Nederland en Insulinde.
De vierdag van het 25-jarig bestaan van het Alg. Ned. Verbond valt toevallig ongeveer
samen met het inluiden van een nieuw tijdperk in Ned. O.-Indië. Ons Verbond hoort
dat luiden en vraagt onwillekeurig: ‘Wat beteekent dat luiden voor mij?’
En - aandachtig luisterend - hoort het de klanken:
‘Nieuw werk - mooi werk - grootsch werk.’
Nederlands verhouding tot Insulinde! Hoe die ontstond?
De Westersche handel, belust op Oostersche dingen: specerijen - weefsels kostbaarheden, rustte niet voordat het hem gelukt was dat alles in het verre Oosten
zelf machtig te worden. Werden die Oostersche voortbrengselen vroeger door kloeke
Javaansche zeelui van Ambon, Banda en Java naar Malakka ('t Singapoera van dien
tijd) vervoerd en dan door Hindoes, Perzen en Arabieren naar de havens van de
‘Zwarte’ en de ‘Middellandsche’ zee gebracht, de Portugeezen wilden die
tusschenkantoren overslaan en vonden den weg om Zuid-Afrika eerst naar Goa toen naar Malakka - later naar Ambon.
Noodgedwongen zaten de Hollanders hun dicht op de hielen, zochten den weg
eerst langs de Noordpool, maar eindigden met den weg om het Zuiden te vinden en
voor zich vrij te houden, in 't voorbijgaan zich vestigend aan de Kaap de Goede
Hoop, waar thans hun fiere nakomelingen aan 't oude Nederland ten voorbeeld mogen
worden gesteld.
Zoo kwamen zij in Oost-Indië alleen om er handel te drijven, gewin te zoeken en
het gelukte hun ten slotte Portugeesche, Spaansche en Engelsche mededingers in die
gewesten te verdringen en zich van den alleenhandel meester te maken, een bron van
rijk gewin voor 't Moederland.
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Dat alles is nu drie honderd jaar geleden. De handelsneerzettingen, overal in deze
uitgestrekte gewesten, werden van blijvenden aard; de eerste grondslagen werden
gelegd van het groote Eilandenrijk aan den evenaar: Nederlandsch Oost-Indië of,
wilt ge - Indonesië of Insulinde.
Ziet daar het werk der Oostindische Compagnie. Haar optreden tegen de bewoners
dier gewesten was vaak hard en wreed. Wij willen dat niet verontschuldigen door
de opmerking, dat overal in dien tijd de blanke rassen op dezelfde wijze optraden
tegen de gekleurde. Het is en blijft betreurenwaardig. Toch ontbrak de lichtzijde niet:
Wat in het werk werd gesteld in Indië, op Ceylon, op Formosa en elders om de
inwoners op te voeden tot wat toen het hoogste geestelijke peil werd geacht, wekt
bewondering, al kunnen wij begrijpen, dat zulk werk op den duur niet kon behouden
blijven. En in de latere jaren der compagnie zijn duidelijk de sporen te ontdekken
van een hoogere opvatting van hare roeping.
Na het failliet der ‘kompanie’ en het in menig opzicht verdienstelijke Engelsche
tusschenbestuur, kreeg het Koninkrijk der Nederlanden de moeilijke taak om al die
vestigingen in het groote Eilandenrijk tot een eenheid te brengen. Die taak is volbracht
in de eeuw, die achter ons ligt. Ook hier fouten, vergissingen, dwalingen,
tekortkomingen; dat behoeft niet bemanteld te worden
Maar ik herhaal: Die taak is volbracht en wel door het kleine Nederland met
geringe hulpmiddelen en op een wijze, die zonder uitzondering de bewondering wekt
van jederen vreemdeling. Al die vestingen zijn gebracht onder één Bestuur;
tegenstribbelende of vijandige potentaatjes met beleid of met dwang genoopt tot
medewerking aan waarachtig volksbelang. Misbruiken en wreedheden overal
afgeschaft, het verkeerswezen, zelfs in onherbergzame oorden, ontwikkeld; een einde
gemaakt aan in alle deelen van het rijk eindelooze veeten en oorlogen; daardoor orde,
rust en welvaart gebracht, waar vroeger de grootste ellende heerschte; de eilanden
aan den evenaar gemaakt tot een éénheid; Indië opgevoerd tot een belangrijk
voortbrengingsland voor de wereldmarkt, waarmede van dag tot dag meer rekening
wordt gehouden.
Dat alles is in een eeuw tot stand gebracht door de Nederlandsche Regeering en
door Nederlandschen invloed.
De Nederlandsche stam is daar dus geen vreemdeling meer, is er thuis, heeft er
een groot werk verricht en is onafscheidelijk saamgegroeid met Indië. Nederland
heeft voordeel getrokken uit Indië, heeft b.v. als bestierder van dat Eilandenrijk een
belangrijke plaats verworven tusschen de volkeren der wereld; maar evenzeer is het
duidelijk, dat het Indische rijk als eenheid door Nederland in 't leven geroepen is.
Mogen deze twee onomstootelijke waarheden, ginds evenals hier, algemeene
erkenning vinden.
Met dat al werd één hoofdzaak uit het oog verloren: De verhouding van Nederland
tot Indië was als die van een vader tot een onmondig kind. En men dacht er niet aan
dat ontwikkeling tot mondigheid de plicht van den vader was. Men scheen in den
zoeten waan te verkeeren, dat zoo'n toestand tot het einde der wereld zou kunnen
bestendigd worden. Ook dit is geen alleenstaand geval; hetzelfde verschijnsel vindt
men bij alle volkeren, die hun voogdij uitoefenen over een minder ontwikkeld volk.
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Hoe het zij, het was een droom, waaruit men wakker schrikte, toen het onmondig
kind zijn verlangen steeds luider te kennen gaf, dat het ontwikkeling vroeg - eischte
- tot mondigheid. In de laatste 25 jaren was het de tijdgeest, die van buitenaf inwerkte
op Indië en er wel niet de groote volksmassa, maar toch een meer ontwikkeld deel
ervan luide deed roepen om onderwijs, ontwikkeling en voorbereiding tot mondigheid.
De Regeering gaf aan die roepstem gehoor, soms misschien schoorvoetend, maar de
drang in Nederland zelf was misschien nog sterker dan daarginds en ten slotte was
er geen houden meer aan en sloeg men den nieuwen koers in.
Die nieuwe koers is de zoogenaamde decentralisatie, de verplaatsing van de
bestuurstaak van hooger naar lager, van hier naar ginds, van blank naar bruin. In
weinig jaren tijds werd voor lager, middelbaar en hooger onderwijs veel tot stand
gebracht; Gemeenteraden, gewestelijke raden, regentschapsraden en Volksraad
werden in 't leven geroepen. De tijd is voorbij, dat men mag spreken van ‘bezittingen’,
zelfs 't woord ‘koloniën’ wordt verdacht gevonden. Indië is een ‘deel van het Rijk’
geworden en de pas afgekondigde nieuwe Grondwet, spreekt dan ook van het Rijk
in Europa en de deelen des Rijks: Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao - als
gelijkgerechtigden dus van Nederland.
En voorts houdt de nieuwe koers in:
Voortaan geen rechtstreeksche koninklijke bevelen; de Algemeene maatregelen
van Bestuur in Indië vastgesteld, ook Burgerlijk en Strafwetboek; alleen enkele
onderwerpen, uitdrukkelijk genoemd, nog geregeld bij Koninklijk Besluit; Indië
geregeerd door den Gouverneur-Generaal met den Volksraad; uit dezen laatste, die
slechts een paar malen 's jaars vergadert, een blijvende (permanente) wetgevende
raad gekozen; de begrooting, in Indië vastgesteld, behoeft nog altijd de goedkeuring
der Staten-Generaal in Nederland.
Dit nu zal, in hoofdtrekken, de nieuwe verhouding zijn van Nederland tot Indië.
Wij gaven slechts enkele lijnen aan; die mogen voldoende zijn om van den
wordenden toestand zich een denkbeeld te vormen.
Er zijn er die meenen, schoon zij Nederland goed gezind zijn, dat de band nog losser
moest gemaakt worden; er zijn ook Indonesiërs, al is hun aantal zeer klein, die invloed
trachten te oefenen op de volksmenigte daarginds, door de meening te verkondigen,
dat de gouden eeuw zal zijn aangebroken, als men geheel op eigen beenen staat; wij
voor ons hebben vaste gronden voor de overtuiging, dat het Nederlands schoone
roeping blijft om het deel des Rijks ginds aan den evenaar verder te ontwikkelen tot
een zelfstandigheid, waardoor evenwel de band met het geheel niet verbroken wordt.
Wij noemden vroeger Nederland het cement, dat de verschillende eilanden daarginds
als zoovele bouw-
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steenen bijeen houdt. Trekt Nederland zich terug, dan valt dat Eilandenrijk in
verschillende deelen uiteen en het zal dien deelen niet mogelijk zijn uit eigen kracht
voort te bestaan. Deze overtuiging doet ons den wensch uiten, dat de Nederlandsche
taak niet door buitenlandsch geweld of door binnenlandsche beweging moge worden
afgebroken. Dat zou zoo jammer zijn, zoowel voor Nederland als voor Indië!
De Groep van ons Verbond in Indië heeft tot dusverre toch ook iets gedaan om
den Nederlandschen invloed te versterken door de kennis van de Hollandsche taal
te bevorderen en Nederlandsche leesstof binnen het bereik te brengen van Jong Indië.
En in de toekomst kan ieder lid van die Groep in 't bijzonder, in zijn ambt of beroep,
in zijn maatschappelijke verhoudingen - in zijn aanraking met Indonesiërs vooral blijk gevende van zijn hooge opvattin van de taak der Nederlanders in Indië, het
groote doel van Nederland steunen. Is ginds het vertrouwen gewekt, dat dit doel goed
en tot heil van Indië is, dan is het pleit gewonnen en wordt geleidelijk uit den ouden
toestand de nieuwe geboren (zij het niet zonder barensweeën), als het kind een zoon
geworden is, die zelfstandig met zijn vader medewerkt aan het welzijn van het groote
gezin.
's-Gravenhage.
W. VAN LINGEN.

Surinaamsche Herinnering.
Toen in een opwekkenden brief van den heer H. Meert uit Gent aan den
ondergeteekende de vraag werd gedaan, of er in Suriname ook de lust zou bestaan,
om zich aan te sluiten aan het Groote Verbond, dat men bezig was te stichten over
geheel de wereld waar zich Nederlanders bevinden of hun stamverwanten, antwoordde
schrijver dezes reeds met de keerende post, dat er niet het minst behoefde getwijfeld
te worden aan de aansluiting van Suriname, de meest Nederlandsche kolonie, en dat
met hem zich reeds tot medewerking hadden aangesloten de heer B.H. Juda, en de
toen juist opgerichte leesvereeniging ‘Kennis Adelt’. Reeds in het Neerlandianummer
van Februari 1897 stonden deze drie dan ook als leden in Suriname vermeld.
Het aantal leden steeg in een zeer korten tijd dusdanig, dat in het Octobernummer
van hetzelfde jaar, de heer B.H. Juda, secretaris van ‘Kennis Adelt’, een secretariaat
in Suriname kon vestigen. En steeds groeide het ledenaantal, steeds werd de
belangstelling grooter totdat in 1902 de groep ‘Suriname’ werd geboren met een
volledig bestuur. Schrijver dezes was steeds lid gebleven om in de jaren 1906-1908
als secretaris en later als gewoon bestuurslid mede te werken aan de steeds groeiende
groep. Wat een heerlijke tijd was het toen èn voor het Verbond èn voor de leden hier.
Wie herinnert zich niet de gezellige intieme leeszaal met mejuffr. Arrias als
kantoorhoudster? Wie denkt niet met aangename herinnering terug aan de keurig
verzorgde, van vaderlandsliefde gloeiende lezingen en voordrachten van het
bestuurslid Luitink? Wie herinnert zich niet ‘Hollands glorie’ onder leiding van
luitenant Boertje (toen ook bestuurslid) en Mevrouw Doyer? De gezellige
Nederlandsch-Verbondavonden waren toen zeer in den smaak gevallen. De
muziekuitvoeringen, de lezingen van luitenant Mackenzie, pater Verheggen, met zijn
keurige Guido-Gezellevoordrachten, Samson en nog zooveel anderen, die met liefde
en opgewektheid medewerkten aan het glorietijdperk van onze groep? Wie kan
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vergeten de Julius-Cesaruitvoering! de Rembrandtherdenking, de De-Ruyter- en
Heye-feesten. Och er er waren er zooveel, en ze waren zoo mooi, zoo ingezellig die
avonden, tot plots... de groep begon te kwijnen, de stuwkracht er uit ging. Het bestuur
van toen wisselde en wisselde, tot dat er een kwam dat onmachtig bleek, voort te
bouwen; ja zelfs niet in staat was de zaak gaande te houden. Weg ging de keurige
bibliotheek, weg ging het zoo moeizaam en zoo zorgvuldig samengesteld archief
door den wakkersten der wakkere bestuursleden, den heer Oudschans Dentz. Weg
ging alles! als oud roest op een verkooping, verkocht werd alles wat opeenvolgende
besturen met zulk een liefde en opoffering hadden bijeen gegaard.
De groep Suriname was dood!
En uit de verte treurde schrijver dezes over haai dood, treurde hij over den
droevigen moed van dat bestuur, onmachtig daar iets tegen te kunnen doen.
Maar gelukkig kwam de heer Oudschans Dentz, gesteund door eenige ernstig
willende mannen opnieuw leven inblazen in de Groep en ik verheug mij over hare
wedergeboorte. Gelukkig dat er nog mannen te vinden zijn, die zich geven willen
voor dit groote werk, tot bewaring van het bewustzijn van onze stameenheid, tot
handhaving van onze zoo mooie taal.
Als de eenig overlevende van het eerste ledental van deze groep heb ik gemeend
ook uit naam van mijn overleden vriend, medestichter Juda, deze herinnering te
moeten schrijven bij gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van het A.N.V.
Domburg, 1 Maart 1923.
S. DA SILVA.

Hoofdbestuur, Groepsbesturen en Vertegenwoordigers 1923.
Hoofdbestuur.
Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Eerevoorz.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

P.J. de Kanter, 's-Gravenhage, Voorz.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

Dr. B. de Gaay Fortman, Dordrecht,
Secr.-Penningm.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

Dr. H.W.E. Moller, Tilburg.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

K.E. Oudendijk, 's-Gravenhage.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

Mr. K.M. Phaff, 's-Hertogenbosch.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

Prof. Dr. A.A. van Schelven, Haarlem.

}Zitting hebbende voor Gr. Nederland.

Th.G.G. Valette, 's-Gravenhage.

}Zitting hebbende voor Groep
Nederl.-Oost-Indie.

Dr. W. van Lingen, 's-Gravenhage.

}Zitting hebbende voor Groep
Nederl.-Oost-Indie.

J.C.S. Kasteleyn, 's-Gravenhage.

}Zitting hebbende voor Groep
Nederl.-Oost-Indie.

Mr. P. Hofstede Crull, Tiel.

}Zitting hebbende voor Groep Suriname.
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Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler,
's-Gravenhage, Ondervoorzitter.

}Zitting hebbende voor Groep Suriname.

Dr. Th. Lens, Aerdenhout.

}Zitting hebbende voor Groep Nederl.
Antillen.

Johan Kesler, Brussel.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Frans van Laar, Antwerpen.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Dr. Norb. van der Ouderaa.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Mr. W. Thelen, Brussel.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Omer Wattez, Schaarbeek.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Mr. Joz. van Winckel, Lokeren.

}Zitting hebbende voor Groep
Vlaanderen.

Administrateur: C. van Son.
Hoofdkantoor: Groenmarkt 9, Dordrecht.
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Taalcommissie.
Dr. M.A. van Weel, voorzitter, Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
K.E. Oudendijk.
W.F. Gerdes Oosterbeek.
Mr. C. Bake.
Dr. L.A. Rademaker.
C. van Lennep.
Mej. E. de Sonnavlile.

Boekencommissie.
Directeur: Dr. W. van Everdingen, Beyersoord, Bilthoven (Utrecht).
Boekenhuis: Van der Duynstraat 63, Rotterdam.

***

Groep Nederland.
Voorzitter:

Prof Dr. A.A.v. Schelven, Haarlem.

Secretaris:

C. van Son, Dordrecht.

Penningmeester:

S. van Lier Ez., Nassaukade 358, A'dam.

Bestuursleden:

W.J. Lugard, Twello; Mr. K.M. Phaff,
's-Hertogenbosch; Dr. M.A. van Weel,
Den Haag; Fr. B. Kruitwagen, Woerden.

A f d e e l i n g e n zijn gevestigd te: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda,
Brielle, Delft, Deventer, Doesburg, Dordrecht, Enschedé, 's-Gravenhage, Groningen,
Haarlem, Harderwijk, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam,
Schiedam, Utrecht, Wageningen, Walcheren (Middelburg), West-Zeeuwsch
Vlaanderen, Zaanstreek, Zutphen, Zwolle.
***

Groep Vlaanderen.
Voorzitter:

Omer Wattez, Brussel.

Ondervoorz.:

Mr. J. van Winckel; Dr. N.v.d. Ouderaa.
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Secr.-Penningm.:

Fr. van Laar, Jul. Dillenstraat 10,
Antwerpen.

Bestuursleden:

G. van Driessche; W. van Eeghem; Joh.
Kesler; M.J. Liesenborghs; Mr. W.
Thelen; H. van Tichelen; J. Tijck.

A f d e e l i n g e n zijn gevestigd te: Antwerpen, Brussel, Lokeren.
***

Groep Ned. Oost-Indië.
Voorzitter:

K.F. van den Berg.

Secr.-Penningm.:

H.J.C. Brunet de Rochebrune,
Djamboelaan 54.

Bestuursleden:

M.R.H. Calmeyer; F.J.G. van Emden;
J.G.C. Gaster; Hoessein Djajadiningrat;
J.W. Roessingh van Iterson J. Az.; De
Rook.

A f d e e l i n g e n zijn gevestigd te: Bandoeng, Batavia, Buitenzorg, Medan,
Semarang, Soerabaia.
***

Groep Ned. Antillen.
Voorzitter:

Dr. G.J. Eybers.

Secretaris:

J.H. Perret Gentil.

Penningmeester:
Bestuursleden:

E.S.C. de Veer Abrahamsz.; P.A.
Euwens; M.P. van Romondt; Mr. F.G.
Schalkwijk; D.J.B. Seykens.

***

Groep Suriname.
Voorzitter:

Mr. Dr. P.H.W.G.v.d. Helm.

Neerlandia. Jaargang 27

Secretaris:

Fred. Oudschans Dentz, Adm. Mil.
Hospitaal, P.B. 220, Paramaribo.

Ondervoorz.:

C.K. Kesler.

Penningmeester:

A.Ph. Samson.

Bestuursleden:

H.F. Esser; A.A. Heckers; Mr. L.J.
Rietberg; R.D. Simons; E. de Vries.

Groep Noord-Amerika.
(Voorloopig bestuur.)
Voorzitter:

Prof A.v.C.P. Huizinga, Thompson,
(Conn.).

Secretaris:

F.E.H. Gebhardt van Roonburgh,
Frenchard Str. 179, Yonkers (N.Y.).

Penningmeester:

G. van Beek, 720 John Str. Kalamazoo
(Mich.).

A f d e e l i n g e n zijn gevestigd te: Boston, Chicago, Chicago-Roseland,
Nieuw-York, Paterson.
Z e l f s t a n d i g e A f d e e l i n g e n zijn gevestigd te: Berlijn, Bloemfontein, Bremen,
Kaapstad, KKeulen, Leipzig, Potchefstroom, Roemenië, Ventersdorp.
***

Vertegenwoordigers A.N.V.
Ahwaz (Perzische Golf): P.P. ter Meulen, Consul der Nederlanden.
Bangkok (Siam): W. Blankwaardt Jr.
Baranquilla (Columbia): W.F. Pietersz, Koopman.
Barcelona (Spanje): Ary Kriens, Consejo de Ciento 345.
Barquisemeto (Venezuela): H.G. Muskus.
Budapest: J. Vreede, Directeur van de Ungarisch-Holländische Versicherungs
Gesellschaft, VIII Ulloi ut 4, Vice-Consul der Nederlanden.
Cairo (Egypte): W.J. Lugard, p.a. Société Sultanienne d'Agriculture. P.B. 63.
Caracas (Venezuela): J.A. Hoekstra, c.o. The Caribbean Petroleum Company.
Colombo (Ceylon): E. Reimers.
Constantinopel: H. Goemans, p.a. Hollandsche Bank voor de Middellandsche
Zee.
Colon (Rep. Panama): J.J. Ecker Sr., Consul der Nederl.
Duinkerken: Emile Descamps, Groot Sythen bij Duinkerken.
Emden: George Meinen, Mittelwaldstr. 1.
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Frankfort a.d.M.: Prof. Dr. M.J.v.d. Meer, Steinmetzstr. 24.
Genua: G.H. van Straaten, Via Edmondo De Amicis 6-6.
Hongkong: J.D.F. Mulder, p.a. Bank of Canton.
La Guaira (Venezuela): A.J.F. de Veer, Vice Consul der Nederlanden.
Londen: J.E.A. Reyneke van Stuwe, Ty Canol, 34 Alwyne Road
Wimbledon-Londen S.W.
Manaos (Brazilië): W.E. Weytingh, Caixa No. Correio 13a.
Melbourne: H.J. Hoppe, P.O.B. 679.
Nice: E.R. Boumeester, Villa La Source, Avenue de la Tour Lascaris.
Nijlstroom (Distr. Waterberg) Transvaal: G. Bakker, Postbus 22.
Philipsburg (St. Martijn) W.I.: Mej. L. Slothouwer,
Puerto-Cabello (Venezuela): P.J.C. Lampe Jr., p.a.A. Calderon e hijos.
Point-Fortin (Trinidad): Ir. G.E. Mathijsen Gerst, United British Oilfiels of
Trinidad.
Rio de Janeiro: G.S. de Clercq, c.o. Banco Holandes de la America del Sud,
Caixa 1242.
Rome: Pater Fr. Huisman, Penitenzeria Apostolica, Piazza Scossacavalli 145,
C. 13.
Rosario (Argentinië): J. Lanser, Barrio Belgrano.
Santa Fé (Argentinië): J.A. Benraadt, Ingenieur, Calle Gobernador Vera 273.
Shanghai (China): F.J. Blom, Civ. Ingenieur c.o. Netherlands Harbour Works
Co.
Singapore: Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, Bouqainville House, River
Valley Road 74.
Stockholm: J. Rippe, Gep. Kap. Inf. O.I.L., Fryxellsgatan 4.
Sydney (N.S.W.): M.P. Cordia, Pittstreet 44 G.B.O. Box 217.
Tampico (Mexico): A.C. Zur Haar, p.a. Petr. Mij ‘La Corona’.
Winnipeg (Canada): L. Droogleever Fortuyn, Directeur Ned. Transatl.
Hypotheekb., 400 Garry Building.
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Gedenkboek.
Enkele bijdragen zijn nog niet ingekomen. De uitgaaf ondervindt daardoor vertraging.
Prijs voor leden f 5.-, besteld aan 't Hoofdkantoor te Dordrecht (Gironummer
38825).
Prijs voor niet-leden f 7.50, ook in den boekhandel en bij de Wereldbibliotheek
te Amsterdam-Sloterdijk verkrijgbaar.

Uiterste Wilsbeschikking.
Hun, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking willen bedenken, bevelen wij daartoe
den volgenden vorm aan:
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.

Men steunt het Algemeen Nederlandsch Verbond:
door lid te worden,
door leden te werven,
door de beginselen van het Verbond te verbreiden en in toepassing te brengen,
door lauwheid en onverschilligheid bij de Nederlanders te bestrijden,
door laster en onware voorstellingen omtrent ons volk en onzen Stam te weerleggen,
door ons maandblad Neerlandia te lezen en anderen ter lezing te geven,
door de redactie van Neerlandia kort en bondig op de hoogte te houden van al wat
met betrekking tot ons stamleven in eigen kring voorvalt,
door geschriften van het Verbond aan belangstellenden te zenden,
door steunbijdragen in geld, boeken en kranten te zenden aan de Boekencommissie
van het Alg. Ned. Verbond (Van der Duynstraat 63, Rotterdam),
door bestrijding van het noodeloos gebruik van vreemde woorden,
door Nederlandsch te spreken in Vlaamsch België,
door schenkingen of legaten.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Begunstigende leden.
H.G.J. Möller, Koopman, Orthenstr. 43,

's-Hertogenb.

Opg. door het bestuur der 's-Hertogenb.
afd.
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Ir. B.H. van der Linden, Schuytstr. 143,

's-Gravenhage.

Opg. door het bestuur der 's-Gravenhage.
afd.

Gewone Leden.
F.H.A.J. Bingen, Ingenieur Verificateur v.h. Kadaster, 's-Hertogenbosch.
Oranje Nassaulaan 10,
S.J.J.H. van Embden, Hoofd-ingenieur telegrafie,
Koningsweg 101,

's-Hertogenbosch.

A.A.J.M. van Meerwijk, Cand. Notaris, Orthenstr. 45 's-Hertogenbosch.
H.M. Thijssen, Dir. v.h. Dagblad ‘Het Huisgezin’,
Hertogstraat 2,

's-Hertogenbosch.

H.Th.J.M. de Leeuw, Sigarenfabrikant, Vughterstr. 100, 's-Hertogenbosch.
Allen opgeg. door het best. 's-Hertogenbosch.
der Afd.
Mevr. H. van Eldik. Maliestraat 11,

's-Gravenhage.

Prof. Dr. G.J. de Keersmaecker, Willemstraat 55,

's-Gravenhage.

J. Meyer, Boylestraat, 39,

's-Gravenhage.

W. van Nugteren, Jacob Mosselstraat 17,

's-Gravenhage.

W. Smit, Hoefkade 2i,

's-Gravenhage.

H.F.P. Holländer, Sneeuwbalstraat 32,

's-Gravenhage.

Mej. A.F.E. Knoop, Bentinckstraat 40,

's-Gravenhage.

B.C. Huyzer, Havenkade 45,

's-Gravenhage.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Den Haag.

Dr. F. van den Hoorn, Weteringkade 93,

Den Haag.

J.E.H. Kruys, Schenkweg 98,

Den Haag.

Opg. door het bestuur der Den Haag.
Jongel. Afd.
A. Reyers, Notaris, Wijnhaven N.Z. 101,

Rotterdam.

N. Anakram, 1e Const. Huygensstr. 62,

Amsterdam.

Opg. door den heer Ch.
Isselt,

Amsterdam.

Frans Peeters, p.a. Hendrikse & Co's Bank,

Oostburg.

Mej. W. van der Meulen, p.a. Dr. Prey,

Oostburg.

Iz. Boone, Leeraar A.S.,

Oostburg.
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De Hullu, Leeraar A.S.,

Oostburg.

C. Schijne, Muziekleeraar,

Oostburg.

Moolenberg, Insp. Dir. Belastingen,

Oostburg.

Bruynooge, Onderwijzer,

a.d. Klokbaan (Gem.
IJzendijke).

Dr. Dikkenberg, Arts,

Zuidzande.

Van Nieuwenhuyze, Oderwijzer,

Breskens.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Ad. Mets, Walstraat 94,

Vlissingen.

P. Tazelaar, Badhuisstraat 15,

Vlissingen.

A. de Mol, Coosje Buskenstraat 24,

Vlissingen.

H. Copius Peereboom, Houtkade,

Vlissingen.

G. Jurry, Badhuisstraat,

Vlissingen.
Allen opg. door den heer
C.J.L. Sitsen,

IJ. Schuitmaker, Westersingel 44,

Vlissingen.
Leeuwarden.

Opg. door het Bestuur der Leeuwarden.
Afdeeling
Ir. R. Drücker, Wijnstraat 50,

Dordrecht.

Opg. door Mevr.
Bakker-Storm van
Leeuwen,

Dordrecht.

Mevr. W. Douw v.d. Krap-Stutterheim, Vest 28,

Dordrecht.

J. Vos, Bleekersdijk 45,

Dordrecht.

Jongeliedenafdeelingen.
Mej. J. Jansen, 1ste van den Boschstr. 62,

Den Haag.

P. Jansen, 1ste van den Boschstraat 62,

Den Haag.

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

Den Haag.

J.C.L. Koene, p.a. den Heer J. van Leeuwen, Robert
Fruinstraat 10a,

Rotterdam.

Opg. door Mej. A.A.
Sieders,

Rotterdam.
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Groep Nederlandsche Antillen.
H. Asperslag,

Curaçao.

J.H.R. Beaujon Jr.,

Curaçao.

Franc Brandao Jr.,

Curaçao.

C. van Dijken,

Curaçao.

P.C. Gorsira,

Curaçao.

G.C. de Haseth C. Gzn.,

Curaçao.

L. Veltman.

Curaçao.

M. Boom,

Bonaire.
Allen opg. door het
Bestuur Groep Nederl.

Antillen.

Groep Noord-Amerika.
C. Robert Boorsma, 1849 Polk St. N.E.

Minneapolis, Minn. N.
Am.

J. Mense, 2107, Aldrich Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

H. Middel, 4015, 17th Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

L.J.v.d. Berg, 928, 4th Str. S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

C. Stienstra, 827 Upton Ave N.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

P. Kloet, 3817, 27th Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

A. van Nes, 3815 Clinton Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

Wm. Nell, 3336 Girard Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

Allen opg. door den heer
D.P. van den Bergh Jr.,
P. Huybers, 291 Tiske Ave,

Minneapolis, Minn. N.
Am.
Staten Island N.Y.

Opg. door het Bestuur der Nieuw-Nederland.
Afd.
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***
AAN ALLE LEDEN!
Het minste, dat ieder lid voor het A.N.V. in dit herdenkingsjaar kan
en m o e t doen, is: EEN NIEUW LID AANBRENGEN!
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[Nummer 6]
Bericht.
Het Hoofdbestuur brengt hierbij ter kennis van de leden, dat het met ingang van 1
Mei 1923 tot redacteuren van Neerlandia heeft benoemd de heeren J.J. Bruna te
's-Gravenhage en C. van Son Wzn. te Dordrecht; zulks bij wijze van proef voor één
jaar.
Daar het Hoofdbestuur de beslissing omtrent de artikelen en mededeelingen, welke
in het orgaan van het Verbond worden opgenomen, aan zich moet houden, vervullen
de redacteuren hunne taak in overleg en onder goedkeuring van de Redactiecommissie,
daartoe door het Hoofdbestuur uit zijn midden aangewezen en samengesteld uit den
algemeenen voorzitter en den algemeenen secretaris-penningmeester en één lid uit
de afgevaardigden van elke groep behalve Nederland.
HET HOOFDBESTUUR.

Charles René Bakhuizen van den Brink. †
Zulke mannen als hij is geweest, zijn uiterst schaarsch. Een waas van innige goedheid
omhulde zijn fijne gelaat: de schrandere vriendelijkheid werd slechts zelden
versomberd. Zoo bij ontwaring van onrecht; alles wat zweemde naar liefdeloosheid
en gebrek aan waardeering had in hem een onverzoenlijken vijand. Dan werd zijn
zachte oog streng en zijn woorden hadden de trilling der verontwaardiging.
Bij het oproepen van zijn beeld rijst ook nu weer de erkenning: zulke mannen,
zoo onkreukbaar, innerlijk en naar buiten zoo beschaafd, zoo fijngevoelig en zoo
trouw, ze zijn bakens voor allen, die in de branding van het leven zooveel deugden
en talenten zien ten onder gaan. Charles René had van zijn Waalsche moeder de
zachtheid, de aanminnigheid, geërfd, van zijn beroemden vader de onafhankelijkheid
van geest, het fijne denkvermogen
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en de dorst naar kennis. Onder de leden van ons Hoofdbestuur, waarin hij lange jaren
zitting had, was hij een eenig man, slechts met zich zelf vergelijkbaar.
In zijn afscheid van Oost en West, welks voorzitter en eerevoorzitter hij is geweest,
getuigt hij: kennis is liefde. Die belijdenis is een waarborg van zijn groote genegenheid
voor Indië en zijn bevolking, onder wie hij zijn beste jaren heeft geleefd, in hooge
ambten, tot 1906 toe, het jaar van zijn terugkeer. Zijn streven ten bate der Indonesiërs
was overeenkomstig aan dat van Kern en Van Deventer, van Bosboom, Pijnacker
Hordijk, Roelfsema, Valette en wie van Indië meer zijn vrienden en medestanders
zijn geweest in het Nederlandsch Verbond.
Steeds weer: hij was iets heel bijzonders; een man om nooit te vergeten en altijd,
ook na zijn dood nog, met vereering lief te hebben.

Neerlandia. Jaargang 27

74

Na ons zilveren feest.
Na het jubileum, dat, als elke mijlpaal, gereede aanleiding bood nog eens den blik
te richten op den afgelegden weg, vraagt thans de toekomst eerst de aandacht.
In hetgeen wij daarin willen bereiken, meenen te kunnen bereiken, ligt, evenzeer
als in de verplichting door het verleden ons opgelegd, het richtsnoer voor ons gedrag
van vandaag.
Wat willen wij bereiken? Dat is de eerste vraag.
De statuten van ons Verbond zeggen het: Verhooging van de zedelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen stam; handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal. Dat is zoo beknopt en zoo duidelijk, dat elke omschrijving
overbodig is. Vroeg men ons die desondanks, dan zouden wij willen zeggen, het
moet zoover komen, dat wij allen het bekende ‘civis romanus sum!’ verdietschen.
Niet alleen naar de taal, vooral naar den inhoud, de beteekenis, moet die
verdietsching geschieden. Immers van heerscherstrots, van sterk machtsgevoel, van
overschatting van onze beteekenis en beschaving behoeft niet alleen geen sprake te
zijn, maar mag ook geen sprake zijn in een: ‘ik ben Nederlander!’
Al zijn wij dan ook naar het aantal der stamgenooten, naar het getal vooral
dergenen, die gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan wetten, mede in onze taal
geschreven of van Nederlandschen oorsprong, geenszins de minsten, besef der
werkelijkheid en eerbied voor ons zelf behooren te verhinderen, dat wij ons belachelijk
maken, door meer te willen schijnen, dan wij inderdaad zijn.
Maar niet daar ligt voor Nederlanders het gevaar. Veeleer in overdreven
bescheidenheid. Eer te zeer geneigd zijn wij, om ons weg te cijferen, het belang, dat
wij hebben voor wereld en beschaving, gering te achten, eer te gaarne laten wij den
voorrang aan anderen.
Ook al denkt men nu niet aan hen, wien het mangelt zelfs aan zooveel
waardigheidsbesef, dat zij taal en stam juist daar verloochenen, waar het dringend
geboden is, die te doen gelden, ook al wil men niet spreken van deze
Nederlandsch-karakterloozen, dan nog is er reden tot klacht over gebrek aan inzicht
in de beteekenis van eigen landaard en beschaving.
Wij zijn - behalve dan in getal en macht - van niemand de minderen! Dat vergeten,
behalve de hier bovenaangeduide groep, bij ons ook zeer vele anderen en geen van
binnen uit sterk Chauvinisme, Panslavisme, Alldeutschtum, of andere vorm van
imperialisme, heerschof eerzuchtig nationalisme, komt bij ons de herinnering daaraan
wekken.
Hoeveel kwaads men - terecht! - van dergelijke bewegingen moge zeggen en
denken, bij een nuchter volk als het onze, zou eenige overdrijving van volks- en
stambewustzijn naar buiten vrij onschuldig zijn, omdat de grenzen van eigen macht
en mogelijkheid ons en anderen waarlijk wel voor den geest worden gehouden.
En naar binnen zou een dergelijke beweging wekroep kunnen worden voor wat
er sluimert aan begrip, dat ook volken, die niet onder willen gaan, zichzelf moeten
handhaven.
Zelfhandhaving onderstelt iets meer dan enkel maar lijdelijk verweer tegen wie
ons aanvalt. Zij onderstelt den wil tot daden om voor eigen recht den eerbied op te
vorderen, dien men anderer recht verschuldigd is. Zij onderstelt het bewustzijn, dat
men niemand, tot welken stam of beschaving hij zich ook zou willen rekenen, iets
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ontneemt, wanneer men hem Nederlander noemt. Het vraagt den wil, om, waar het
mogelijk is, het gebied van taal en beschaving te verruimen, vooral daar, waar de
overlevering het recht geeft te verwachten, dat men een adelbrief teruggeeft aan een
geslacht, dat zich, om welke reden dan ook, van zijn verleden niet meer ten volle
bewust is.
In dien zin zou ik de gelegenheid, die het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond mij (onder zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid) heeft
geboden, willen aangrijpen, om te pogen belangstelling te wekken voor de
noodzakelijkheid, dat wij ons nog anders handhaven, dan alleen door verweer tegen
hen, die het gebied willen verkorten, dat onze stam en onze beschaving zichzelf
hebben verworven en op het oogenblik, dat dit gevaar voor ieder zichtbaar wordt.
Uit het slib der zee, die hen bedreigde en van de rivieren hebben onze voorvaderen
Nederlandsch gebied gewonnen. De waterbouwkunst, die aanslibbing bevorderde
en dan de landwinst door dijken beveiligde, laat zich ook op het terrein van de taal
toepassen, en in het algemeen op het gebied der beschaving, waarvan de taalgrens
als het ware den slaperdijk vormt.
Allereerst in ‘Niemandsland’ vlak voor de verste linie van ons taal- en
beschavingsgebied, kunnen kribben worden gelegd.
Ik zou daarbij uit willen gaan van de overweging, dat de Nederlandsche stam
belang heeft bij een zoo groot mogelijke innerlijke versterking van het kerngebied.
Daartoe behoort een zuiver houden van de taal. Het werk, dat de Taalcommissie
onder eigen verantwoordelijkheid in Neerlandia doet, is ongetwijfeld van meer dan
gewone beteekenis. Onze aantrekkelijkheid voor de bewoners van ‘Niemandsland’
en van ander gebied wordt grooter, naarmate ons aanzien in de wereld innerlijk wordt
verstevigd, door een zoo hoog mogelijke opvatting van de taak, die vooral het
kerngebied van den Nederlandschen stam kan en dus moet vervullen. Hoe grooter
de bijdrage is, die Nederland, Vlaanderen, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika geven
kunnen aan het herstel der wereld, aan de ontwikkeling van het recht, aan den groei
der wetenschap, aan de verinnerlijking van muziek, beeldende kunst, letteren; van
hoe strenger zedelijk plichtsbewustzijn het optreden van den Nederlandschen stam
en in het bijzonder ook van het Nederlandsche volk doet blijken met des te meer
recht kunnen wij streven naar een verbreeding van den kring onzer beschaving, die
anderen deelgenoot maakt in de voldoening over hetgeen wij tot stand brengen.
Angstvallige overbescheidenheid speelt ons op dat gebied parten, vermindert onze
waarde als zedelijke ruggesteun voor hen, die dag in dag uit, hunne Nederlandsche
beschaving moeten verdedigen, daarvoor rechtseerbiediging moeten opeischen en
wien wij dank verschuldigd zijn, reeds uit zelfzuchtige overweging; zij toch leveren
het feitelijk bewijs dat de Nederlandsche stam van het goede hout is, immers, evenals
de palm, groeit onder druk.
De tijd eischt - om een oorlogsbeeld te gebruiken - dat wij uit de tactische
verdediging overgaan tot de strategische, dat wij ons niet langer bepalen tot het
afslaan van plaatselijke aanvallen, dat wij pogen ze te voorkomen, althans de kans
op succes verkleinen, door ons bereid te toonen, ons gereed te maken, zoo noodig
een tegenzet te doen.
Natuurlijk is hier voor één soort schroomvalligheid plaats: juist wie eerbied voor
eigen recht opeischt, dient ervoor te waken, dat hij het recht van anderen in geen
geval verkort. Dat daarvoor feitelijk gevaar zou bestaan,
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vermag ik niet in te zien, maar ook de schijn moet naar mijne meening worden
vermeden.
Het behoeft geen betoog, dat eerbied voor ons zelf en de wil te slagen ons
kieskeurig maken moeten ten aanzien van de middelen en de wapenen, waarvan wij
ons willen bedienen. In den strijd tusschen beschavingen moge er geen vastgelegd
oorlogsrecht bestaan, zoo ergens, dan is hier de inachtneming van den regel geboden,
dien een Nederlandsch spreekwoord aanduidt met: ‘wat gij niet wilt dat U geschiedt,
doe dat ook aan een ander niet.’ In de openbare meening toch schaadt niets een
beschaving meer dan zonden tegen de ongeschreven wetten, die haar maatstaf vormen.
Hoe dan de kans op aanvallen te verkleinen? In dat opzicht wijst het verleden van
het A.N.V. den weg: door in overeenstemming met de statuten van het Verbond bij
Nederlanders en stamverwanten eenheidsbewustzijn, moed, geestkracht en
zelfvertrouwen te wekken, door voor de eer en den goeden naam van den stam op
te komen, door bevordering van zijn zedelijke en stoffelijke belangen, door
verbreiding van het Nederlandsche lied, het Nederlandsche boek, het Nederlandsche
onderwijs. Daarnaast zou - om nog eens het beeld van hierboven te gebruiken - de
verkenning een wat grooter rol kunnen krijgen.
Indien daarvoor niet meer is geschied tot nu toe, dan inderdaad gedaan is, moet
de reden daarvoor geenszins worden gezocht in onwil, hoogst zelden ook in een
onoordeelkundig gebruik der beschikbare middelen - ook A.N.V.-bestuurders zijn
niet onfeilbaar - maar althans vooral in de beperktheid van die middelen. Het aantal
dergenen, die deelnemen aan het werk, is nog veel te klein. Dat belemmert de
werkzaamheid naar buiten niet alleen feitelijk, maar ook zedelijk. Een daad een
geschrift, wordt nu eenmaal niet alleen beoordeeld naar zijn eigen waarde, maar ook
naar de kracht, om het doel van de daad, de bedoeling van het geschrift, te
verwezenlijken, bij den schrijver, den bedrijver of degenen, die hem steunden.
Men kan het betreuren, maar men heeft rekening te houden met het feit, dat het
getal een factor is van zeer groote beteekenis voor zeer velen. Er is een niet
ongebruikelijk tegenwicht voor getal: luidruchtigheid, die den schijn aanneemt van
geestdrift. Besef van eigen waarde, maakt evenwel het gebruik van dit middel veelal
onmogelijk voor een goede zaak, omdat èn de zaak èn haar aanhangers daardoor
schade lijden.
Maar tusschen dit verwerpelijk middel en al te schroomvallige bescheidenheid,
die zich in hare werkzaamheid laat belemmeren door de overweging, dat de aanhang
niet overtalrijk is, is een tusschenweg. De schare, waarmede Gideon optrok tegen de
Midianieten was ook niet talrijk, maar de geestdrift gewekt door de overtuiging, dat
zij streed voor een goede zaak, vermenigvuldigde de krachten van zijn schare. In
eigen gelederen moet de geestdrift worden gewekt, waar zij sluimert en daardoor het
verlangen bij anderen deel te nemen in het werk.
Veel te veel laat men het Hoofdbestuur voor zich handelen. De waarde van zijn
werkzaamheid zou in groote mate worden versterkt, indien naar buiten en naar binnen
de indruk werd gewekt, dat het wordt geschraagd door blijmoedige medewerking.
Verschil van meening over beleid in ondergeschikte vraagstukken pleegt
Nederlanders de eenheid van doel uit het oog te doen verliezen. Indien dat kwaad
niet overwonnen wordt, is het verweer in grooten en kleinen stijl beide tegen de
aanvallen, waaraan de Nederlandsche stam is blootgesteld, gedoemd krachteloos te
blijven.
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In ons Herdenkingsnummer heeft Marcellus Emants er de aandacht op gevestigd,
dat, wanneer de uitgetreden jongelui niet in het Verbond terugkeeren, de splijtzwam
al te diep voortgewoekerd zal blijken te zijn, en het Nederlandsche volkskarakter
verloren. Deze sombere uitlating is niet ongerechtvaardigd. Wanneer wij niet in staat
blijken, verschillen over de strijdwijze, als zij eenmaal door een verkiezing in het
Verbond zijn beslecht, op zij te zetten, dan geven wij ons een zoodanig bewijs van
gebrek aan zelftucht, dat het niet alleen geen zin, maar ook geen zedelijke
rechtvaardiging meer hebben zou, te trachten onze beschaving te verbreiden. In het
Verbond is er ruimte voor de behandeling der verschillen van meening. Wie zich ter
zijde plaatst, of met een eigen beweging van soortgelijken aard de belangen van den
stam poogt te dienen, doet door dit feit zelf zoo groote schade aan de Nederlandsche
zaak, dat het ijverigste werk in een andere vereeniging die niet ongedaan kan maken.
De verzen van Vondel, waarmede ons Herdenkingsnummer opende:
De heil'ge eendracht is het zout,
Dat huis en stad in wezen houdt

gelden in hoogere mate wellicht nog dan huis en stad, een Verbond, dat uit moet
gaan op versterking van den invloed van een door grenzen en afstand toch reeds
verdeeld stamgeheel.
Ook de redactie van Neerlandia behoeft doorloopende en geregelde medewerking
van de jongeren en de ouderen in het Verbond. Zonder deze medewerking, zonder
onmiddellijke aanraking kan zij van het maandblad geen ‘Maandblad van het
Algemeen Nederlandsch Verbond’ maken. Het spreekt vanzelf, dat dit niet een
verzoek beteekent, om van het blad een verlengstuk te maken van de besprekingen
over het beleid in de algemeene vergadering. Het Maandblad moet niet slechts
onderlinge band zijn, maar gemeenschappelijk wapen. Dat wapen stompt men af
door huishoudelijke verschillen naar buiten te dragen. Wel evenwel beduidt deze
vraag om medewerking een verzoek, om opmerkzaam te worden gemaakt, op alles,
wat naar buiten ons aanzien kan verhoogen, naar binnen ons saamhoorigheidsbesef
versterken.
Er zijn er, die vreezen, dat versterking van stambewustzijn de gevaren met zich
brengt, die overspannen nationalisme opleveren kan. Met een enkel woord heb ik er
hierboven reeds op gewezen, dat dit gevaar voor een zoo nuchter, zoo weinig tot
nationale overspanning geneigd volk als het onze, uiterst gering is. Ook de
onderstelling, dat uit een aanmoediging van dat samenhoorigheidsgevoel der dochters
en zonen van een stam zou voortvloeien een verzwakking van dat breedere en
algemeene gemeenschapsgevoel, dat den vrede moet grondvesten en bewaren, is niet
gerechtvaardigd.
Integendeel, naar mate wij onze eigen kracht vergrooten, verhoogen wij onze
waarde als deelen van het groote geheel, dragen wij bij tot versterking daarvan. En
juist een stam als de onze, en dat geldt in het bijzonder ook zijn kerngebied, die
dringend behoefte heeft aan vrede voor zijn ontwikkeling, zal in het groote geheel
te heilzamer, te grooter invloed oefenen, naarmate hij forscher doet blijken van zijn
wil om te leven en zichzelf te handhaven.
Professor De Louter heeft er in het Herdenkingsnummer op gewezen, dat het
A.N.V. een welsprekend en overtuigend bewijs kan blijven van het feit, dat geestdrift
voor taal- en stamverwantschap, eerbiediging van historische rechten en staatkundige
grenzen allerminst uitsluit.
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Verlevendiging van het bewustzijn, dat wij een taak hebben te vervullen, dat er
een plicht op ons rust, de poging ons van dien plicht zoo goed en zoo volledig
mogelijk te kwijten, zijn middelen, om het gevoel van samenhoorigheid te verstevigen,
onze aantrekkelijkheid als stam voor anderen te verhoogen.
Neerlandia nog meer dan tot heden geschied is, daaraan dienstbaar te maken, dat
is wat de nieuwe redactie zich heeft voorgenomen, naar de mate van hare krachten
en van de medewerking, die zij daarbij hoopt te vinden.
De achter ons liggende feestdagen geven hoop, dat deze poging kansen biedt,
vooral omdat zij ons nog eens weer te binnen hebben gebracht, dat door de
voorloopers, de stichters en de leiders in dit eerste kwart eeuw aan ons een talent is
toevertrouwd, waarmede wij voor ons nageslacht moeten woekeren.
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De herdenkingsdagen.
Hoe talrijk en hoe verscheiden zijn de indrukken, die ze bij de deelnemers hebben
achtergelaten, deze dagen van samenzijn en herinnering, van dankbare herdenking
van het vele, dat blijmoedige hoop wekt voor de toekomst, van bewustwording der
verplichting, die de offers der stichters en voorgangers aan het geslacht van thans
hebben opgelegd!
Er waren vele hoogtepunten, maar de diepste en duurzaamste indrukken liet toch
wel de morgen van den stamdag na met zijn schitterend echte welsprekendheid en
ontroerenden eenvoud en men doet niemand onrecht, wanneer men daarbij in de
eerste plaats denkt aan hetgeen minister De Visser en Mr. Van Dieren daar zeiden
tot verlevendiging van ons geloof in onzen stam, van ons vertrouwen in onszelf, van
onzen plicht tegenover de stambroeders en zusters, die onder uiterst moeilijke
omstandigheden voor onze zaak op de schans staan, van onze erkentelijkheid
tegenover Hippoliet Meert en Dr. Kiewiet de Jonge met hunne medewerkers en
onmiddellijke opvolgers.
Er is wel niemand ook naar huis teruggekeerd van deze bijeenkomst, zonder de stille
erkenning, dat het welslagen voor een zeer belangrijk deel te danken was aan de
vrouwen en mannen in Dordrecht, die tijd noch moeite hebben gespaard om aan deze
herdenking een echt Nederlandsch, een eigen karakter, te geven. Wij willen geen
namen noemen in dit verband, omdat wij dan ook den naam zouden moeten noemen
van een der redacteuren van ons maandblad. De regelingscommissie heeft trouwens
haar allerbeste loon in de voldoening, haar geschonken door de opgewektheid,
waarmede deze dagen van herdenking werden doorleefd, de dankbare stemming, die
zij nalaten, de vriendelijke herinnering o.a. aan Dordrecht, welks gemeentebestuur
door blijkbaar gaarne gegeven, gulle gastvrijheid de taak der regelingscommissie
verlichtte en veraangenaamde.
Een verslag der herdenkingsdagen verwachte men hier niet van ons. De dagbladen,
die vijf en twintig of vijftig malen 's maands met vele lange kolommen verschijnen,
konden deze herdenking meer recht laten wedervaren, - hetgeen zij met inzicht in 't
belang der zaak deden - dan wij hier met onze uiterst beperkte ruimte zouden
vermogen. Hier was stof, die velen buiten ons verbond levendige belangstelling kon
inboezemen, wij moeten volstaan met een herinnering aan de afwezigen: gij hadt
ongelijk, door U niet te komen sterken aan deze bron van saamhoorigheidsgevoel
van heel den stam!
Want dáár ligt de groote beteekenis van deze herdenking. Door meer dan een
spreker is het met zoovele woorden gezegd, dat het gevoel van eenheid is versterkt,
het begrip van wat vereenigt boven grens, afstand, partij, godsdienstige overtuiging,
boven verschil van maatschappelijken welstand, belang, persoonlijk ideaal, tongval,
omgeving, bron van welvaart.
Wel is de verleiding groot om iets over te vertellen van wat minister De Visser
zeide, maar elke wedergave zou onrecht doen aan deze welsprekendheid, vast van
omtrekken als een beeldhouwwerk, kleurrijk als een doek van Rubens en met een
ingetogenheid van toon als Rembrandts werk. En waarom te pogen een afschaduwing
te geven van wat er opwelde uit het groote hart van Mr. Van Dieren en vorm kreeg
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in een taal, die een huivering deed sidderen door het ruggemerg der hoorders en hun
harten deed zwellen door de volheid van het gevoel, dat hij wist te wekken?
Maar deze twee waren de eenigen niet.
Het ware ondankbaar, als wij niet ook, hoe vluchtig het zij, gewaagden van de
stemmen uit een fier verleden, die fluisterden uit hetgeen in de werkkamers van het
Verbond is bijeengebracht, om ons bewust te maken van hetgeen dat verleden ons
oplegt, ons een indruk te geven van wat het Verbond doet en deed, in onze herinnering
vast te leggen wat wij te danken hebben aan de mannen, die eerst in Vlaanderen,
daarna in Dordrecht de grondslagen legden voor een werk, dat de toewijdende
naarstigheid van alle bewuste Nederlanders vraagt, om daaraan zoo roemrijken uitslag
te verzekeren, als het verdient.
Het zou bewijs zijn van schromelijk gemis van waardeering, indien wij niet even
naar voren brachten, dat door de bezielde bemiddeling van Mengelberg en zijn
schitterend geschoolde getrouwen ons in herinnering werd gebracht, dat het ook in
Nederlandsche toonkunstenaars zuiver zingt en dat enkelen hunner de gaven kregen,
om te verklanken, wat de bezieling hun toefluistert of in hun gemoed doet
opbruischen. De hoorders, ze konden het toetsen aan wat een uitzonderlijk begaafde
en begenadigde zooals Beethoven tot voor muziek gevoeligen te zeggen heeft, en
het is stellig niet zonder beteekenis, dat een kunstenaar als Mengelberg tegen de
plaatsing op één program van de Eroica met werk van Van Anrooy en Wagenaar
geen bezwaar had, al is er niemand, die meent, dat onze scheppende toonkunstenaars
de eer van den stam reeds even goed weten op te houden als de herscheppende
toonkunstenaars dat vermogen.
In zooverre is de tentoonstelling, die Pictura heeft ingericht van werk van levende
meesters van onzen stam grooter reden tot voldoening. Maar aan hen, met name aan
de schilders onder hen, stelt dan ook een lang verleden den eisch, dien adeldom
oplegt aan de nazaten van een fier geslacht. Wij weten niet, waarover wij ons meer
moeten verblijden, over de gelukkige gedachte deze tentoonstelling thans daar in te
richten of over de wijze waarop deze gedachte tot uitvoering kwam.
Deze tentoonstelling, die de groote verscheidenheid van palet, teekenstift en
boetseermes onder de kinderen van één stam en één tijd fel belicht, wekt indrukken
van de soort als de streektalenmorgen, dien de afdeeling Den Haag onder majoor
Oudendijks leiding aan de verzamelde stamgenooten aanbood. Ook daar een
natuurlijke eenheid als een achtergrond in donkeren toon, die aan de kleuren op het
voorplan elk haar eigen waarde geeft. Veel en velerlei biedt deze tentoonstelling, al
maken de inrichters er geen aanspraak op een volledig beeld van de kunst van
Dietschen stam te bieden Er ontbreken in de lijst der inzenders zeer goede namen
van Noorden Zuid-Nederlanders, maar wij zouden reden hebben tot trots, zelfs indien
het hier uitgestalde werk een volmaakt beeld gaf van wat door Nederlandsche schilders
thans wordt bijgedragen aan de kunst der wereld.
Hier teren wij tenminste niet alleen op ouden roem. Doet men echter onzen
zeevaarders niet onrecht, als men bij het beschouwen van de landaart van L. de Boer
in het Verbondshuis aan de Groenmarkt de neiging in zich op voelt komen hen te
vergelijken met de mannen, die aan nieuw ontdekte stroomen, kusten, eilanden
Nederlandsche namen gaven? Is het hun te wijten, of aan de ontwikkeling van het
verkeer, dat de witte plekken op de wereldkaart allengs zijn gekleurd en met namen
gevuld? Minister Van Karnebeek heeft er in zijn tafelrede Zaterdagavond aan
herinnerd, dat onze vlag zich weer ontplooit boven alle wereldzeeën. Aan moed,
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kunst van varen, ondernemingslust ontbreekt het ook thans niet bij de mannen van
Dietschen stam.
Gedachten van dien aard opwekkend, hebben deze stamdagen goed werk gedaan.
Zij hebben het bewustzijn verlevendigd, dat wij geen uitgedoofd volk zijn, maar een,
dat zijn recht op leven handhaaft. Dat schept verplichtingen en aan een van die
verplichtingen in het bijzonder hebben deze dagen de aanwezigen herinnerd: aan
den plicht de broeders en zusters in de verdrukking bij te staan. Ook al had daar niet
het roerende woord van mr. Van Dieren geklonken, al had men er niet de stem van
oprechte verontwaardiging over Nederlandsche lauwheid gehoord, die, toen het
samenzijn ten einde liep, uit den mond van majoor Oudendijk vertolkte wat er
opborrelde uit veler hart, dan nog zou dit samenzijn met Nederlanders van overal uit
de wereld ons Noord-Nederlanders
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aan onze voorrechten indachtig hebben gemaakt, die verplichtingen scheppen jegens
de minder bedeelden.
Dat werd levendig gevoeld, toen bij de opening der tentoonstelling aan de
Groenmarkt mr. Jos. v.d. Broeck de geschilderde beeltenis aanbood van den man,
die in Vlaanderen, waar men meer dan bij ons behoefte had aan een tot uitdrukking
komen van de stamgemeenschap, nog vóór Dr. Kiewiet de Jonge den stoot gaf tot
de oprichting van een Algemeen Nederlandsch Verbond. De rustige, openhartige
taal van dezen banneling, die sprak over een lotgenoot op een wijze, die niemand
kwetsen kon, heeft Hippoliet Meert, hoezeer dan ook lichamelijk verre, geestelijk
voordurend nabij gehouden bij deze viering. Wij hebben levendiger dan ooit te voren
beseft, dat, wat men ook moge denken over de houding van Meert in

Groep deelnemers aan de herdenkingsdagen voor het gebouw van het Teekengenootschap ‘Pictura’
te Dordrecht. Op het bordes middenin de heer P.J. de Kanter, mevr. De Kanter, mevr. Wytema, Dr.
H.J. Kiewiet de Jonge, burgemeester Wytema.

zaken van staat. het Verbond aan hem een schuld der dankbaarheid heeft, omdat hij
met een trouw aan zijn overtuiging, die wij gaarna roemen als een Dietsche
eigenschap, wat ook zijn fouten mogen geweest zijn, voor de rechten van onze taal
en onzen landaard heeft gestreden ten koste van de zwaarste, persoonlijke offers.
Wij gedachten op dit zilveren feest de stichting van Dr. Kiewiet de Jonge en
niemand kan het Verbond het geschiedkundig en zedelijk recht op deze
gedachtenisviering ontzeggen (al heeft de oorlog zeer veel stukgeslagen ook van dit
edel werk) zoolang deze viering - en dat deed zij - als het ware de plechtige belofte
inhield voort te gaan op den weg, dien het verleden wijst.
Belofte maakt schuld.
De voornemens, door dit herdenkingssamenzijn, vooral door den stamdag
opgewekt, moeten daden worden.
Het voorrecht te mogen luisteren naar een redevoering als die van Dr. De Visser,
te mogen samenzijn met leden der Nederlandsche regeering (ook de rede van mr.
Heemskerk zij erkentelijk herdacht) te mogen hooren wat voor Vlaanderen mr. Van
Dieren, voor Zuid-Afrika Dr. D.B. Bosman, voor Oost-Indië de heer Th.G.G. Valette,
voor West-Indië de heer Waaldijk, voor de Nederlanders in den vreemde, Jhr. E T.M.
Wittert, Ds. A.C. Sonneveldt, de heeren C. Beeling en G.J. Rooze aan de zonen van
het Nederlandsche kerngebied in het bijzonder hadden te zeggen, moet worden betaald
en vergolden met daden, waaruit blijkt, dat voor Nederlanders nog steeds geldt: een
man een man, een woord een woord!

Neerlandia. Jaargang 27

Het was goed, dat in Dordrecht de verdiensten van leiders en voorgangers in het licht
werden gesteld. Dat zij feilloos noch onfeilbaar zijn, weten zij beter dan iemand
anders, maar hun verdiensten worden daardoor niet minder wezenlijk en een
gelegenheid als deze is het geschiktst, om die verdiensten nog eens in het licht te
stellen. Daarin ligt bovendien een prikkel om niet te versagen en niet te verslappen,
een prikkel, om de woorden van lof te beschamen door een werkzaamheid, die dien
lof beneden zich laat.
De drie barken van ons verbond lagen ter reede, kapitein, stuurlieden en matrozen
genoten van het samenzijn met hen in wier opdracht zij hun taak vervulden. Zij kiezen
wederom zee, hun vaart vereischt stuurmanschap. Minister De Visser heeft er in zijn
rede op gewezen, dat vele klippen het vaarwater gevaarlijk maken. De achter ons
liggende dagen zullen ook daardoor bewijzen, dat zij nuttig zijn gebruikt, dat de kaart
opnieuw is bestudeerd om na te gaan, wat er juist was in de opmerkingen van de
stuurlieden aan den wal, dat het kompas is nagezien, zeilen en touwwerk voor zoover
noodig hersteld.
Er is vastgesteld in een der redevoeringen, dat in de afgeloopen kwart eeuw een
herleving van de nationale stuwkracht valt waar te nemen. Er was, met name voor
de Noord-Nederlanders reden tot groote dankbaarheid; aan ons leden van het Verbond
de taak, om aan de sprekers bij het gouden jubileum gelegenheid te geven te roemen
in een innerlijke versterking van den stam. Moge dan het droombeeld van mr. Van
Dieren reeds lang verwezenlijkt zijn, van een Belgischen minister, die in het Vlaamsch
gedachten ontwikkelt bij een herdenking van de soort als onze Nederlandsche minister
van Onderwijs thans in woorden kon gieten.
Het voornemen uit den afloop van dezen stamdag ge-
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boren, om die dagen tot een geregelde instelling te maken, kan daartoe zeer veel
bijdragen, omdat daardoor het voor de handhaving naar buiten noodzakelijke gevoel
van innerlijke samenhoorigheid wordt versterkt. Dat gevoel is de beste bron voor
die sympathie, waarom mr. Van Dieren op zoo heerlijk echte, eenvoudige wijze
vroeg, dat gevoel kan ons brengen op het peil, dat ons het zedelijk recht geeft op
blijvend leiderschap in Oosten West-Indië, dat gevoel moet de neiging versterken
bij de zusters en broeders in de verstrooiing, om vast te houden aan de
geestesgemeenschap met hen, met wie zij door banden van het bloed zijn verbonden
Het was goed, dat naast de getuigenissen in woorden, beelden en klanken, gezamenlijk
genoten ontspanning de betrekkingen tusschen de kinderen van één stam nauwer
maakte. Vooral ook omdat de regelingscommissie er op zoo gelukkige wijze in
slaagde daarbij het Nederlandsche element naar voren te brengen. De Friesche,
Vlaamsche, Zuid-Afrikaansche, Maleische, Zaansche voordrachten, liederen en
dansen in den schouwburg op den feestavond waren een gelukkige aanvulling van
den streektalenmorgen. De plaats der bijeenkomst met hare merkwaardige
overlevering voor taal en vrijheidszin, het landschap van de lage landen, dat de
boottocht te aanschouwen gaf, dat alles was echt Nederlandsch en dat was ook de
geestdrift, die niets kunstmatigs had, niets van een stroovuur, maar in haar echtheid
vol belofte.
De taak, die beginsel, volksaard, tijd en omstandigheden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond eischen, is weer aangevat.
Zij kan slechts dan naar behooren worden vervuld, als wij het gevoel van eenheid,
dat het groote doel eischt, weten te laten heerschen over de verschillen van opvatting
over beleid; als wij de critiek, wanneer daartoe aanleiding bestaat in opbouwenden
zin laten hooren ter plaatse, waar die haar werk kan doen, zonder afbreuk te doen
aan de kracht van de eenheid naar buiten.
Moge de herdenking de neiging daartoe hebben versterkt, dan zal een gunstige
wind de zeilen der drie barken doen zwellen en dan zal de vreugde over wat wij
bereiken ons nopen om den wensch te vervullen, door een der sprekers aan den
feestdisch geuit, om n.l. reeds over vijf jaren ons rekenschap te geven van wat er van
onze voornemens kon worden verwezenlijkt, den weg te overschouwen sedert het
zilveren jubileum afgelegd.
***
Vele telegrammen en brieven in gebonden en ongebonden stijl zijn ingekomen; de
geschikte tijd ontbrak om ze voor te lezen en de ruimte ontbreekt om ze af te drukken.
Daarom volgen hier alleen de namen der zenders:
Joris van Acker, Lokeren; Afdeeling Bremen; Afdeeling Kaapstad; Afdeeling
Utrecht; Mevr. A.B. Burger-Suringar, Amsterdam; Chemigrafische Kunstinrichting,
Amsterdam; Prof Dr. A. van C.P. Huizinga, Thompson, Conn. N.-Am.;
Gouverneur-Generaal D. Fock, Buitenzorg; Groep Nederl. Antillen; Groep Nederl.
Oost-Indië; Groep Suriname; A C. Zur Haar, Den Haag; Mevr. W. van
Hooff-Gualthérie van Weezel, Amsterdam; N.M. Hoogenhout, Milaan; Indisch
Onderwijs Comité, Den Haag; Dr. Th. Lens, Aerdenhout; Dr. Hendrik P. Muller,
Bucarest; Nederl. Bond in Duitschland, Berlijn; Nederl. Bond van Vrijwillige
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Burgerwachten, Amsterdam; Nederlandsch Fabrikaat, Den Haag; Nederl
Zuid-Afrikaansche Vereeniging, Amsterdam; Niederländische Gesellschaft in Berlijn;
Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Rome; Onze Vloot, Den Haag; Jhr. Mr.
F.G. van Panhuys, Bern; Prof. I.J. Rousseau, Oxford; Dr. J.B. Schepers, Haarlem;
Consul Chr. Schmid, Essen; Tak Brussel; Mr. W. Thelen, Brussel; Tuchtunie, Baarn;
Prof. Aug. Vermeylen, Ukkel; J. Vreede, Budapest.
Het Hoofdbestuur en de Regelingscommissie zeggen allen hartelijk dank.

Dietsche Kantteekeningen.
Toetssteen.
Hierachter vindt men een verklaring door den heer Omer Wattez aan een
vertegenwoordiger van Het Laatste Nieuws gegeven over de hervatting van het
Verbondswerk in Vlaanderen.
Die verklaring spreekt voor zich zelf; als wij daarvoor toch ook hier even de
aandacht vragen, is het, omdat in die opmerkingen nog eens voor de al te angstvalligen
in het engere Nederland in het licht wordt gesteld, dat de strijd, tegen de
Nederlandsche Beschaving in België gestreden, ‘zedelijk en kultureel’ wordt gesteund
van elders.
Dat is een nieuwe, duidelijke aanwijzing van een, die het weten kan, dat wij in
Nederland ons niet van den door ons zelf gekozen weg behoeven te laten dringen, neen, niet mogen laten dringen - door het luid geschreeuw dergenen, die ons willen
nopen de Vlamingen in hun strijd voor hun taal, die de onze is, alleen te laten
‘voortplodderen’.
De staatkunde in engeren zin komt niet in het spel, als wij weigeren de Vlamingen
in den steek te laten, die pogen Nederlandschen beschavingsgrond te behoeden voor
afkalven in het onrustige water, waar twee beschavingsstroomen elkaar ontmoeten.
Over de wijze, waarop zij in hun land bij dit werk de politiek te pas willen brengen,
blijft natuurlijk de beslissing aan hen. In den kamp daarover kan ons Verbond zich
niet mengen, zonder te zondigen tegen zijn eigen statuten. Ook de groep Vlaanderen
onthoudt zich van elke bemoeienis van dien aard met ons.
Het pionierswerk, dat de Vlamingen doen, wekt een volstrekt begrijpelijke ergernis
bij de voorstanders van een algeheele opslorping van België door de Fransche
beschaving. Als die ergernis zich ook richt tot het Verbond, richt zij zich dus aan het
juiste adres; wanneer die evenwel staatkundige bedoelingen toeschrijft aan het
Verbond, zondigt zij bewust of onbewust tegen de waarheid.
Het is goed, dat de heer Omer Wattez daarop nog eens in Brussel zelf licht heeft
laten vallen.
***

Tweeërlei standpunt.
De burgemeesters van Gent en Antwerpen hebben door verklaringen in den
gemeenteraad een twistgesprek gevoerd, waaruit blijkt, hoe het taalvraagstuk een rol
speelt in allerlei andere. Mag men den inlichtingen, die den heer Van Cauwelaart
gewerden, vertrouwen schenken, dan werd Gents trouw aan de Fransche beschaving,
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dat wil zeggen, die van het ambtelijke Gent, gebezigd, als middel om aan de haven
Fransch verkeer te verschaffen, dat anders wellicht over Antwerpen zou gaan.
De Antwerpsche burgemeester verwierp terecht elke gedachte aan soortgelijk
verweer; het zou, indien hij er anders over dacht, trouwens niet hebben gebaat, want
het is uitgesloten, dat ambtelijk Nederland zich in eenig opzicht zou willen mengen
in binnenlandsch Belgisch geschil. Integendeel, het geval Tack wekt veeleer den
indruk van de neiging hier eigen recht te verkorten, uit vrees dat ook maar de schijn
zou worden gewekt van partijkiezen in een Belgisch geschil.
***

Waarom?
In Davos is een Nederlandsche kring opgericht. Gezelligheid, lezingen,
muziekuitvoeringen, onderlinge steun en godsdienstoefeningen staan op de werklijst.
Middellijk steunt men door een dergelijke vereeniging natuurlijk het Nederlandsche
stambelang. Dat wekt verheuging. Als de indruk uit de dagbladberichten juist is, dan
heeft evenwel deze kring nagelaten, met zoovele woorden uitdrukking te geven aan
het voornemen, ook onmiddellijk Nederlandsch stambelang en stambewustzijn te
dienen. Waarom?
Wanneer krijgt het A.N.V. bericht, dat Davos zich als afdeeling heeft aangesloten?
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Dom sprookje.
Een der in het Fransch geschreven bladen van Brussel had in zijn verslag van de
vergadering van den Senaat van 6 Maart j.l. beweerd, dat de heer Seeliger het aantal
buitenlandsche studenten aan onze hoogescholen op 77 ten honderd schatte. Het
bericht op zichzelf deed den heer Seeliger onrecht, hij sprak over de studieboeken.
Al heeft de oorlog er toe geleid, dat het Nederlandsch heel wat meer gelezen wordt,
vooral in de landen van Midden-Europa, waar men tusschen 1914 en 1918 de
inlichtingen, die de censor onthield aan de oorlogvoerende volken, in Nederlandsche
bladen poogde te vinden, het is er ver vandaan, dat zoovele buitenlanders aan onze
wetenschappelijke instellingen heil zoeken. Voor onze beschaving zouden wij niet
beter kunnen wenschen, dan dat de bewering, aan den heer Seeliger toegedicht, juist
was; hij zou er een pleidooi mee hebben geleverd voor een zoo snel mogelijke
vernederlandsching van Gent, dat natuurlijk allerminst in zijn bedoeling lag.
Daar evenwel ook domme onwaarheden soms een taai leven hebben, heeft het
Hoofdbestuur van het A.N.V. zich tot de rectoren onzer universiteiten en hoogescholen
gewend met een vraag om inlichtingen, die terstond werd beantwoord. Men heeft
over dit antwoord reeds een en ander kunnen vinden in de dagbladen, die van den
uitslag dezer rondvraag in kennis zijn gesteld. Ook hier willen wij het kort vermelden,
in de hoop bijna dat deze cijfers als grondslag zullen kunnen dienen voor een latere
vergelijking, waaruit blijkt, dat het aantal buitenlandsche studenten aan de
Nederlandsche inrichtingen van hooger onderwijs geweldig is toegenomen sedert
1923!
Van de ongeveer 1700 studenten aan onze oudste universiteit zijn nog geen twee
procent vreemdelingen, van de in 1921-22 ingeschreven 1836 studeerenden in Utrecht
waarschijnlijk nog minder; met uitzondering van enkele ingeschrevenen bij de
godgeleerde faculteit uit den Palts en Hongarije, die op kosten van bepaalde
stichtingen hier hun predikantsopleiding krijgen, zijn er bijna geen. Evenmin als in
Leiden en Utrecht wordt in Groningen gevraagd naar den landaard der ingeschrevenen
en ook van daar kon men geen nauwkeurige cijfers mededeelen; wel meldde de rector
magnificus, dat van de 971 ingeschrevenen 942 geboren zijn in Nederland, Nederl.
Indië of Suriname, tegen 18, die uit Zuid-Afrika kwamen, 4 die in Duitschland zijn
geboren, 3 in België, 2 in Frankrijk, 1 in Engeland en 1 in Noord-Amerika. Hoevelen
van deze schijnbare vreemdelingen Nederlanders zijn, is niet juist aan te geven, maar
van enkelen staat althans vast, dat zij in den vreemde uit Nederlandsche ouders zijn
geboren, die tijdelijk buitenslands vertoefden.
In Amsterdam waren aan de Gemeentelijke Universiteit in de laatste 10 jaren 3508
studenten voor de eerste maal ingeschreven; daarvan waren 142 vreemdelingen, n.l.
2 Franschen, 23 Duitschers, 12 Engelschen, 61 Afrikaners en 2 Japanners; 3105
ingeschrevenen kwamen uit Nederland, 261 uit Nederlandsch Oost en West. Ook
hier geldt van de in het buitenland geboren studenten, dat velen kinderen zijn van
Nederlandsche ouders.
Aan de Vrije Universtiteit zijn 289 studenten ingeschreven voor den loopenden
leergang; daarvan zijn er 2 uit Zuid-Afrika, 3 uit België, 2 uit Hongarije en 1 uit
Duitschland. Van de thans aan de Technische Hoogeschool studeerenden zijn slechts
enkelen geen Nederlander, van de 360, die voor de eerste maal werden ingeschreven
is er slechts één.
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De Handelshoogeschool te Rotterdam telt dit jaar 486 studenten, onder wie 5
Zuid-Afrikaners, 3 Belgen, 1 Hongaar en 1 Duitscher; van de nationaliteit der
studenten (339 in getal) aan de Landbouwhoogeschool ingeschreven wordt geen
aanteekening gehouden; indien er al vreemdelingen onder mochten voorkomen, is
blijkens de mededeeling van den rector magnificus dit aantal ‘buitengewoon gering’,
terwijl de rector magnificus der Veeartsenijkundige Hoogeschool kan melden, dat
er onder de 141 ingeschrevenen geen enkele vreemdeling zich bevindt.
Die cijfers zien er dus wel heel anders uit dan die van het blad, dat aan Seeliger
de bewering toeschreef, als zouden 57% onzer studenten Duitschers zijn, 11%
Engelschen en 9% Franschen.
Wat nu de feitelijke opmerking van Seeliger betreft, die zich beriep op een
mededeeling van den Gentschen hoogleeraar Couson om te betoogen, dat de
studieboeken aan onze hoogescholen slechts voor 23% Nederlandsch waren en voor
meer dan de helft Duitsch, welk bewijs is daaruit te putten tegen de Nederlandsche
universiteiten? Het is mogelijk, dat deze verhoudingscijfers ongeveer juist zijn, al
kan dit niet worden bewezen, omdat althans een zeer groot deel der hoogleeraren
niet vraagt, van waar de student, die zich aan een examen onderwerpt, zijn kennis
heeft vergaard. Er verscheen vóór den oorlog niet slechts in het Duitsche taalgebied
meer op wetenschappelijk terrein dan in de Engelsche en Fransche taal, maar
bovendien lezen Nederlanders nu eenmaal gemakkelijker Duitsch en ook Engelsch
dan Fransch. Het feit op zichzelf; dat men aan onze hoogescholen kennis neemt van
wetenschappelijke boeken uit het gebied van vier talen pleit stellig niet tegen onze
hoogescholen, zoomin als de resultaten vergelijkenderwijs gesproken.
***

Eigen en anderer oordeel.
Terwijl een zeer deskundig Engelschman ter Luchtvaartconferentie te Londen,
namelijk generaal majoor Sir W. Sefton Brancker, directeur der burgerlijke luchtvaart
in een omgeving dus, die waarheid en waarde van zijn bewering vermocht te
beoordeelen, zich op de meest lovende wijze uitliet over de Nederlandsche luchtvaart
en de toestellen, die de Kon. Luchtvaart Maatschappij voor hare diensten gebruikt
(Fokkervliegtuigen met Britsche motoren) vond de minister van koloniën het noodig
bij een bestelling van vliegtuigen voor het leger in Ned. Oost-Indië de eigen
vliegtuignijverheid voorbij te gaan.
Daarvoor kan hij zeer goede redenen hebben gehad, al maakt het verweer van de
leiding der Fokkerfabrieken den indruk, dat hier wel wat luchthartig een zoo ernstige
beslissing is genomen. Erger is evenwel, dat de minister in zijn antwoord op een
vraag van een Kamerlid niet wat voorzichtiger zijn woorden koos, zoodat in het
buitenland de indruk kan worden gevestigd, waarvan de mededingers van Fokker
natuurlijk niet nalaten zullen gebruik te maken, dat voor de bijzondere doeleinden,
die het hier gold, de Nederlandsche fabriek geen geschikte toestellen kan vervaardigen.
Dat is voor ons een bewijs, dat de minister of de ambtenaar, die zijn antwoord
ontwierp, waarvoor de minister verantwoordelijk blijft, niet voldoende beseft, dat
hier een zeer groot Nederlandsch belang op het spel stond.
De uitlating van den Brit, die zoo vleiend sprak over de Nederlandsche luchtvaart
en de Nederlandsche luchtvaarders, was niet als vleierij bedoeld en dus moge zij hier
nog een plaatsje vinden:

Neerlandia. Jaargang 27

The Dutch are running a very efficient air service between Amsterdam
and London. It is supported by government. They are using Fokker
monoplanes with British Siddeley Puma engines and the standard of their
regularity and safety is very high. I have always maintained that the
Dutchman is going to make one of the best air pilots in the world, just as
he was one of the finest sailors in the old days and I think this initial service
bears me out.’
Het kan geen kwaad, als wij nog eens hooren, dat onze raseigenschappen ons voor
bepaalde soorten van werk bijzonder geschikt maken. Van onze zeelieden geldt in
menig opzicht nog, wat de Brit van hun voorgangers getuigde. Men denke maar eens
aan de volstrekte betrouwbaarheid van den dienst van Vlissingen op Engeland, die
herhaaldelijk de verbinding tot stand bracht in weersomstandigheden, waarin al de
andere diensten den strijd opgaven.
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Onderscheiden.
Een ietwat pijnlijk gevolg had de bloemententoonstelling te Gent.
De Nederlandsche inzending, die een voortreffelijken indruk maakte, wekte bij
de Vlamingen ergernis door het feit, dat uitsluitend Fransche opschriften waren
gebruikt. Men heeft dit verontschuldigd als een gedachteloosheid. Wij achten het
feit zelf en de verontschuldiging bewijs van een ergerlijk gebrek aan inzicht en besef
van eigenwaarde. Juist in een stad als Gent, in een streek waar geen 2% der bevolking
uitsluitend Fransch spreekt, kan onze taal rechten doen gelden. Het opzettelijk
Fransche karakter, door de Belgische inrichters der tentoonstelling aan alle
mededeelingen daarop en daarover gegeven, beteekende een miskenning van dit
recht, zoo kras, dat het een uitdaging bijna mocht heeten.
Hoewel het zakelijk enkel natuurlijk was, dat de tentoonstellers, die inzonden, om,
in het belang van den Nederlandschen tuinbouw, daarvan een zoo goed mogelijk
beeld te geven, zich bedienden van een wereldtaal, had reeds het tartend karakter
van den opzet van de tentoonstelling den daar vertegenwoordigden Nederlanders
(die, naar ronduit is erkend, zeer veel hebben bijgedragen tot het welslagen der
‘floraliën’) er toe moeten brengen, naast die wereldtaal ook de hunne te bezigen, de
taal der bevolking van Gent en omstreken, die toch een groot deel der bezoekers
leverde. Door dat na te laten, hebben de Nederlandsche inzenders koren gebracht op
den molen der bestrijdes van onze taal in België. Dat was natuurlijk niet hun bedoeling
en het feit, dat men, zij het ook rijkelijk laat, gepoogd heeft, die fout te herstellen
door het aanbrengen van eenige Nederlandsche opschriften, levert daarvoor een
duidelijke aanwijzing.
Wanneer wij aan de leiding der Nederlandsche inzending het verwijt niet kunnen
onthouden, dat zij in de kaart speelden der Gentsche inrichters, die opzettelijk braken
met ‘de dwaze vertalingsmanie’, dan wil dat allerminst zeggen, dat wij de fout van
deze laatsten niet nog veel bedenkelijker achten, omdat hier de bedoeling, onze taal
voorbij te gaan, klaarblijkelijk voorzat.
Door hun voorbeeld als gastheeren, verplichtten zij de gasten min of meer in hunne
redevoeringen de taal te gebruiken, waarin zij werden toegesproken. Hier is in een
deel der Nederlandsche pers een naar onze meening niet geheel billijk verwijt geuit.
De gasten konden, tenzij zij de taal van den gastheer niet kenden, (zooals blijkbaar
met de Engelschen het geval was) zich hoffelijkerwijs niet van een andere taal
bedienen. Het gebruik van het Nederlandsch daar zou althans een opzettelijk
strijdvaardig karakter hebben gekregen. Wij zouden dat zeer wel hebben kunnen
waardeeren, het zou ook verklaarbaar en te verontschuldigen zijn geweest uit en met
de uittarting der Gentsche inrichters, maar men mocht dit niet verwachten bij deze
gelegenheid, daar het gold de belangen van den Nederlandschen tuinbouw te dienen
tegenover een internationaal publiek.
In de N.R. Ct. heeft de heer Ernst Krelage intusschen zijn spijt erkend, dat hij de
gelegenheid, zijn eigen taal te spreken, op de bijeenkomst der Syndikale Kamer van
Belgische Hofbouwers ongebruikt heeft laten voorbij gaan, dat belooft, dat die fout
althans niet opnieuw zal worden begaan.
***
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Onze taal in België..
Blijkens de volkstelling van 1920 is het aantal tweetaligen in België met 10,29%
toegenomen, n.l. met 89.672 personen.
Fransch alleen wordt gesproken:
in 1920 door 2,855,835 inwoners. In 1910 bedroeg dit getal 2,533,334. Het getal
uitsluitend Franschsprekenden groeide dus aan met 22,501, of op honderd inwoners
0.79 meer.
Het getal uitsluitend Vlaamsch sprekenden bedroeg in 1920 3,187,073; bedroeg
in 1910 3,220,662, was dus verminderd met 33,589 of 1.04 t.h.
Natuurlijk is het getal uitsluitend Duitsch sprekenden tengevolge van het weggaan
der Duitschers, veranderd.
Het bedroeg in 1910 31,415, in 1920 16,879, dus 14,536 of 46.27 t.h. minder.
Fransch en Vlaamsch werd in 1910 gesproken door 871,288 inwoners, in 1920
door 960,960.
Het Laatste Nieuws wijst erop, dat van de uitsluitend Fransch sprekenden dezer
statistiek eenige duizenden moeten worden afgetrokken, om een juist beeld te krijgen.
Ook het cijfer der toeneming van de tweetaligen is naar dit blad doet uitkomen, min
of meer misleidend.
Wie den toestand van nabij kent, weet ook wel dat zeker de acht-tienden
van de zoogezegde tweetaligen een ‘Franschken’ spreken van zulken aard,
dat Franschen, bij het hooren ervan, haast om hulp roepen. Knechts en
meiden, die van hun meesters een brokje Fransch opgeraapt hebben,
oud-soldaten, die wat ‘kazerne-kultuur’ meegedragen hebben, herbergiers
en winkeliers, die wel eens een vreemden klant moeten bedienen, laten
zich graag als Franschkennend opteekenen. Anderzijds is de toeneming
van de kennis van het Fransch een gevolg van de uitbreiding van het lager
onderwijs.
Toch pleit de toenemende kennis van Fransch stellig niet tegen de Vlamingen, al
probeert de franskiljonsche pers den indruk te vestigen, dat dat zoo is. Zoomin als
het feit, dat vele Nederlanders een of meer vreemde talen meer of minder slecht
spreken.
H.L.N. schrijft voorts.
Het aantal totaal verfranschte Vlamingen in Vlaanderen is onbeduidend.
In West-Vlaanderen zijn er 30,189 personen, die uitsluitend Fransch
spreken. Die wonen, op een paar duizend na, allen in de Waalsche
gemeenten aan de Fransche grens.
In Oost-Vlaanderen is het aantal uitsluitend Franschsprekenden 11,156.
Daarvan wonen er meer dan 3000 in de 4 Waalsche gemeenten ten Zuiden
der provincie; de overigen zijn totaal verfranschte Vlamingen, ingeweken
Waalsche ambtenaars of vreemdelingen.
In verband met de hoogeschoolkwestie durft een Brusselsch blad beweren,
dat er in Vlaanderen een belangrijke minderheid tweetaligen is, die het
Fransch boven het Vlaamsch verkiest. Volgens de statistiek bedraagt het
aantal tweetaligen, die meestentijds Fransch spreken, in Oost- en
West-Vlaanderen samen slechts 50.667.
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Daar de beide provinciën samen een bevolking hebben van 1,908,281
zielen, is dat hoopje slechts iets meer dan 2 t.h. der bevolking.
Weet men wel, dat volgens de pas verschenen statistiek het aantal
uitsluitend of bij voorkeur Vlaamschsprekenden in Henegouw 3 t.h. der
bevolking bedraagt?
Wij willen ons bepalen tot de opmerking, dat ruim drie millioen Belgen, voor wie
het Vlaamsch de uitsluitende taal is, geen hoogeschoolonderwijs in hun taal kunnen
krijgen, en dat ter zake van de burgerlijke rechtspraak het taalgebruik nog steeds niet
is geregeld.
De Standaard te Brussel wees onlangs wederom op de volstrekte noodzakelijkheid
van een regeling op dit terrein, waar men te doen heeft met een soort van vrijheid,
die verdrukt, terwijl de minister van Justitie weigert iets ter verbetering te doen. Het
is duidelijk, dat veel meer dan de Walen, de Vlaamsche meerderheid van België dupe
is van dit soort vrijheid.
Aan uit de Ruhr terugkeerende detachementen is onlangs namens kroonprins
Leopold een bloemtuil aangeboden met een enkel in het Fransch gesteld opschrift.
Het Kamerlid Picard heeft naar aanleiding daarvan een vraag gericht tot den Minister
van Oorlog, waarin het o.a. heet:
De burgers de soldaten en de oud-soldaten in Vlaanderen zouden wel geneigd zijn
zich te gaan afvragen, of in de genoemde regimenten dan geen Vlaamsche jongens
meer dienen; de Vlaamsche vaders en moeders zouden wel verplicht zijn, te gaan
overwegen of hun zoons maar
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alleen in aanmerking komen om in de pan te worden gehakt. Want de tijd, die ons
intusschen van den oorlogsgruwel is gaan scheiden, is nog niet voldoende gevorderd
dan dat de Vlaamsche bevolking reeds zou vergeten hebben, dat 80 ten honderd van
de gesneuvelden en van de gekwetsten in Vlaamsche burgerhuizen,
werkmanswoningen en boerengezinnen werden geboren.
Daarom, Heer minister, ben ik zoo vrij u de vraag te stellen of het wellicht ook
met uwe instemming is en met die van de Regeering, dat de leden van het Vorstelijke
huis stelling zouden kiezen in de taalbeweging tegen de Vlaamschsprekende
Vlamingen.
Tot zoover de heer Picard.
Juist het feit, dat het voor de meerderheid Vlamingen zijn, die dienst doen in het
Ruhrgebied, is blijkens een brief, door ons Hoofdbestuur van Nederlandsche zijde
uit Duitschland ontvangen, een groote belemmering voor de Nederlandsche beweging
in Duitschland, omdat zij - zij het ten onrechte - mede aansprakelijk worden gehouden
voor de bezetting van het Ruhrgebied.
***

Een taak.
Te laat voor een uitvoerige bespreking in dit nummer had in Den Haag een
Zudafrikaansche studentendag plaats, de eerste van een reeks door het Algemeen
Nederlandsch Verbond ingericht.
Hier zij slechts vermeld, dat deze eerste dag met schitterenden uitslag is bekroond.
De rectoren van een tweetal onzer hoogescholen hebben tot de Afrikaners een
uitnoodiging gericht tot een bezoek aan hun instellingen, die door het bestuur der
Zuidafrikaansche studenten gaarne in overweging werden genomen. Zij waren sterk
onder den indruk van de hun geboden gelegenheid ons volk thans te leeren kennen
en de indrukken der gastvrouwen en gastheeren waren stellig niet minder aangenaam.
Wij hopen aan dit bezoek een opstelletje te wijden in een volgend nummer, maar
voor heden volstaan wij er mee onze leden op te wekken van de a.s. vacantie gebruik
te maken voor Nederlandsche propaganda door den buitenlandschen studenten
gelegenheid te bieden ons land te leeren kennen en in nauwer aanraking te komen
met ons volk in zijn huiselijke beschaving dan het leven aan Universiteit en
Hoogeschool vooral in de groote steden hun veelal mogelijk maakt.
Den buitenlandschen studenten in het algemeen, maar vooral de Zuid Afrikaners
en Vlamingen, die ten gevolge van taal- en stameenheid of verwantschap daarvoor
meer ontvankelijk zijn.
***

Helpt elkander!
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De Nederlandsche Bond in Duitschland heeft een beweging op touw gezet, om geld
in te zamelen voor de noodlijdende Nederlanders in dit land. De werkloosheid neemt
ook onder onze stamgenooten zoodanige verhoudingen aan dat men welhaast van
een algemeene verarming mag spreken. De ondermijning van de stoffelijke kracht
van den Neerlandschen stam ginds, het kan niet anders, zal ook leiden tot verslapping
van het zedelijk weerstandsvermogen. Daarom willen wij hier gaarne met een enkel
woord ertoe opwekken, dat de leden van ons Verbond in de vreugde over hun
geslaagde herdenkingsdagen, hunne broeders in den nood gedenken.
Velen duizenden Nederlanders gaat het slecht, zeer slecht, zoo blijkt uit een brief
van den voorzitter der afdeeling Berlijn, Martinus Joh. Knoops, tevens lid van het
dagelijksche bestuur van den Nederlandschen Bond in Duitschland.
Zijn adres is: Berlijn S. 59, Kottbuserdamm 69. De goede verstaander zij gegroet!
***

Onze schilders.
Groote belangstelling was er voor een tentoonstelling van Nederlandsche kunst in
Glasgow. Ook aan waardeering van ambtelijke zijde heeft het niet ontbroken.
In Christiania heeft de Haarlemsche schilder Koster, die vroeger ook een aantal
Nederlandsche schilders aan het Zweedsche publiek heeft voorgesteld, een
tentoonstelling ingericht van werk van levende schilders, die een goed beeld schijnt
te geven van onze kunst in deze dagen.
In Parijs, zoo lezen wij in de N.R. Ct., zijn de Nederlandsche kunstuitingen talrijk,
vooral de Tulpgroep heeft een goeden indruk gemaakt.
***
Herman Heyermans is benoemd tot eerelid van de Internationale Club voor Auteurs
P(oets) E(ditors) N(ovelists), waarvan Galsworthy voorzitter is.
***
De Nationale Opera is in haar bestaan ernstig bedreigd. Haar heengaan ware te
betreuren. Wellicht dringt dat door tot het bewustzijn van vele Nederlanders. door
het dagbladbericht, dat den heer Koopman van Fransche zijde 50.000 gulden is
geboden, als hij een Fransche opera wilde inrichten, 't geen hij geweigerd heeft.
Nederland toone deze vaderlandslievende houding te waardeeren.
***
Het letterkundig bijblad van de N.R. Ct. heeft verdienstelijk werk gedaan door een
rondvraag onder de uitgevers over de oplaag van Nederlandsche werken.
In het Maandschrift van Boekenvrienden was de indruk gevestigd, dat van
Nederlandsche romans oplagen van 500 stuks werden gemaakt. De redactie van het
blad had het kwaad verergerd door die bewering als bijna juist over te nemen.
Uit de rondvraag van het Rotterdamsche blad blijkt nu, dat dit nergens naar lijkt.
Van Herman Robbers' ‘De Bruidstijd van Annie de Boogh’ blijken meer dan 30.000
stuks te zijn gedrukt, evenzoo van A.S.C. Wallis' ‘Vorstengunst’. Brusses ‘Boefje’,
is in 42.000 nummers vermenigvuldigd. De nieuwe romans van de Mij. voor Goede
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en goedkoope lectuur zijn in gemiddeld 3320 stuks verkocht, waarbij dan nog komt,
de verkoop bij inteekening. De geheele verkoop van 75 werken van levende schrijvers
bij dezen uitgever is 443.000, het gemiddelde aantal verkochte boeken dus bijna
twaalfmaal zoo groot als de beweerde oplage. Wij doen slechts hier en daar een greep
uit de cijfers, die bewijzen hoe dwaas de bewering was, die in het tijdschrift voor
boekenvrienden kon worden neergeschreven.
***
Na Oostenrijk heeft thans ook Albanië in den persoon van den heer Hunger een
Nederlander aangewezen gezien als financieel raadsman.
***
De lector voor de Nederlandsche taal aan de Berlijnsche universiteit Dr. van den
Kerckhove heeft zich verleden jaar tot enkele Nederlandsche uitgevers gewend met
een verzoek, de studie van onze taal en beschaving in Duitschland te bevorderen,
door het afstaan van boeken. Blijkens een lijst, die de lector thans heeft laten maken,
zond Tjeenk Willink te Zwolle, een 14-tal boeken, Meulenhoff in Amsterdam een
40-tal, Sijthoff in Leiden enkele harer uitgaven, en Veen in Amsterdam 11 boeken.
Bovendien zijn in de leeszaal 4 Nederlandsche dagbladen, een weekblad, en twee
maandschriften, waaronder Neerlandia ter lezing gelegd.
***

Beschamend.
In Rotterdam waren de steenen vrouwenfiguren bij 't beeld van Van 't Hoff reeds
kort na de onthulling geschonden. Dat was zoo goed mogelijk hersteld en nu is weer
de voet van een dezer figuren stukgeslagen.
In den Amsterdamschen Gemeenteraad beklaagt men zich over de vernieling der
parken, vooral als de scholen vrijaf hebben.
In den Achterhoek en in Utrecht worden voor vrije wandeling opengestelde
buitenplaatsen gesloten wegens vernielzucht van klein en groot.
Hier is werk voor de Tuchtunie!
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Vlaanderen.
Verklaringen.
In verband met allerlei aanvallen en zelfs verdachtmakingen, waarvan het ‘Algemeen
Nederlandsch Verbond’ het voorwerp is geweest, hebben wij het belangwekkend
geacht, den heer Omer Wattez, algemeen voorzitter van groep Vlaanderen, te gaan
opzoeken. De heer Wattez legde ons met veel bereidwilligheid de volgende
verklaringen af:
‘Na hetgeen er in den laatsten tijd in sommige bladen verschenen is, lijkt het mij
inderdaad gewenscht, dat het eigenlijk streven van het ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’ nader toegelicht worde.
‘Ongewenschte instelling,’ zegt de eene, ‘organisme indésirable,’ zegt de andere
na, en voegt er aan toe, dat wij het masker afwerpen’. Welk masker? Zijn wij dan
een soort van ‘Maffia’, gelijk de roovers in Sicilië, of een ‘Ku-Klux-Klan’, gelijk in
Amerika? Of is de behoefte aan sensatie-nieuws bij ons zoo groot geworden, dat
zekere pers ons dingen toedicht, die niet zijn noch geweest zijn, noch zullen zijn!
Het A.N.V. is, nà, gelijk vóór den oorlog, eene inrichting ‘die zedelijke en
kultureele banden wil leggen rondom al degenen, die over de wereld de Nederlandsche
taal spreken.’
Dit zeg ik den heer A. Buyl burgemeester van Elsene, na, volgens zijn interview
met een opsteller van ‘Le Soir’, en hij voegt er bij, en dit is belangrijk voor ons;
‘Gedurende den oorlog heb ik noch oproep noch mededeeling van het Verbond
ontvangen.
Een bewijs dus, meen ik, dat de werking was stilgelegd tijdens de Duitsche
bezetting van België. Zoo was het in Tak Brussel. Zoo zal het elders ook wel
toegegaan zijn. Wat wil men dus aan het A.N.V. verwijten? Aan landverraad te
hebben gedaan? Het is nu wel mogelijk, dat te Antwerpen of te Lier of elders leden
van het A.N.V. als ‘aktivisten’ zijn opgetreden, maar zij handelden zeker niet op
bevel van het A.N.V. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun daden. Waren
zij schuldig, zij werden vervolgd. In Nederland hield het Hoofdbestuur zich buiten
onzen strijd en de voorzitter zond zelfs ondersteuning in Duitschland aan Vlaamsche
gevangenen, die tegen het aktivisme met gansch hun overtuiging waren opgekomen;
ik zou hier namen kunnen vermelden.
Thans treedt het A.N.V. weer op, en ‘werpt het masker af’, volgens ‘Le Soir’.
Eilieve! het is reeds drie jaar, dat Tak Brussel werkzaam is en meer dan drie honderd
leden telt. Hij hield vergaderingen, had feesten en gezellige bijeenkomsten in groot
getal. Nooit is er een masker op verschenen. Geen woord over politiek. ‘aktivisme’
of iets dergelijks werd gerept. Aan letteren, kunst en wetenschap hadden wij genoeg.
Wij blijven uitsluitend op kultureel gebied, en dit drukken wij iederen dag op 't harte:
dat wij alleen ijveren voor de Nederlandsche beschaving en voor het behoud en de
verspreiding der Nederlandsche taal in België. En dat recht hebben wij, zou ik
meenen!
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Alleen de zaak der ‘uitsluiting’ van den heer A. Buyl uit het Verbond heeft den
schijn, alsof wij ons aan politiek te buiten zijn gegaan. Een woord van uitlegging
hieromtrent:
De Politiek heeft daar niets in te zien. Het Hoofbestuur van het A.N.V., te
Dordrecht, aan welk - wij weten niet door wie - inlichtingen werden gestuurd omtrent
de houding van den heer Buyl in zake taalkwestie, werd door ons verzocht zich met
de zaak niet bezig te houden en deze aan Tak Brussel over te laten. Tak Brussel heeft
alleen gehandeld. Het is niet zoozeer om zijne meening over de vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool, dat de heer Buyl verzocht werd zijn lidmaatschap niet meer
te vernieuwen maar vooral om zijne houding in de beruchte manifestatie van 28
Januari l.l. Die betooging was gericht tegen al wie Vlaming was, tegen al wat
Vlaamsch was. Vlamingen die om recht en gelijkheid van behandeling vragen, werden
beschouwd als slechte Belgen, verraders van hun vaderland. Voor die betooging
moest gevlagd worden, wat echter maar zeer weinig werd gedaan. Voor een
gebeurlijke Vlaamsche betooging zou men de vensterluiken dicht doen, gelijk toen
de Duitschers hier binnenvielen.
De heer Buyl was te Brussel niet, toen die betooging plaats had, maar hij had het
groot ongelijk er zijn naam aan te leenen want die betooging was er slechts op gericht
om de Vlamingen te hoonen en te hinderen in hunnen rechtvaardigen strijd voor
recht en vrijheid. en daarom werd hij door Tak Brussel uitgenoodigd om ontslag te
nemen.
Ik heb het voorzitterschap van Groep Vlaanderen aanvaard, na reeds meer dan een
jaar voorzitter van Tak-Brussel te zijn geweest. Van Tak Brussel is het verzoek
uitgegaan om overal waar ze vroeger bestonden, de takken weer in leven te roepen.
Dit gebeurt en gaat goed vooruit. Streng zal er op gewaakt worden, dat in de
vergaderingen van het A.N.V. alle politiek buitengelaten blijve. Aan het waarnemen
van dit reglement zal ik streng de hand houden, zoolang ik voorzitter ben. Aan kultuur
alleen doen wij, en wij vragen aan Nederland uitsluitend kultureelen steun, dien wij,
met onze achterlijke volkstoestanden, broodnoodig hebben.
Degenen, die denken dat wij dien steun kunnen missen, en in onze toestanden
maar moeten blijven ‘voortplodderen’ terwijl de Franschsprekende Belgen, in
overvloed, dergelijken steun, zedelijk en kultureel, alle dagen uit Frankrijk krijgen
zouden wel doen ons zonder omwegen eens te verklaren: of zij zich feitelijk
neerleggen bij de verslaving van ons volk aan eene kultuur vreemd aan zijn aard,
vreemd aan zijn taal of zij akkoord gaan met hen, die ons dagelijks bekampen en
bespotten, en van dewelke wij nooit geen zier recht noch vrijheid voor het officieel
gebruik onzer taal hebben verkregen, zonder dat wij het zelf met buitengewone
inspanning van krachten hebben veroverd.
Wij zijn Belgen, maar ook Vlamingen! Het begrip Vlaming-Vlaanderen-Vlaamsch
willen wij voor niets ter wereld in ons laten versmachten, en daarom zullen wij geen
slechtere vaderlanders zijn dan degenen, die ons op 28 Januari l.l. tot in het bloed
hebben gehoond.
Dit is alles wat ik te zeggen heb, naar aanleiding van den strijd tegen het ‘Algemeen
Nederlandsch Verbond’, welks werking zoo goed werd uiteengezet door
intellektueelen van eersten rang als de professoren Blok en Te Winkel in schriften
door het Hoofdbestuur uitgegeven.
OMER WATTEZ.
(Het Laatste Nieuws).
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Tak Brussel en Omstreken.
Een allergezelligst en aangenaam feest was wel de ‘intieme Hollandsch-Vlaamsche
bijeenkomt’, Donderdag 29 Maart in de bovenzaal van het kunstcabaret ‘Oud-Brussel’
gehouden. Het bestuur had, op de uitnoodiging, aan de leden beloofd, dat er behalve
muziek, zang en voordrachten ook verrassingen zouden zijn; de eerste verrassing:
het gemis aan electrisch licht, was echter niet voorzien en droeg, daar gelukkig voor
verlichting door middel van lampen en lampions was gezorgd, ongetwijfeld het hare
bij om aan het geheel een echt archaïschen, oud-Brusselschen aanblik te geven.
Deze bijeenkomst zou er een zijn door en voor de leden op touw gezet. Een beroep
op ‘vrijwillige’ kunstenaars, door den secretaris gedaan, werd flink beantwoord en
aan de talrijke nummers van het aldus samengesteld zeer keurig programma bleek
geen einde te zullen komen.
De verkiezing van de mooiste jongedame van den tak gaf aanleiding tot veel
vreugde. Ook het oudste aanwezige vrouwelijke lid en het jongste mannelijke lid
werden gevierd en met aardige Paaschgeschenken bedacht en het was middernacht
geworden, toen na het spelen en staande
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medezingen van het ‘Wilhelmus’ en ‘De Vlaamsche Leeuw’ het feest met een woord
van dank door den heer Wattez, voorzitter van den tak tot alle medewerkers en den
secretaris van tak Brussel gericht, werd besloten.

Lodewijk-De-Raetfonds.
Voor het Lodewijk-De-Raetfonds tot aankoop van het graf van dezen Vlaamschen
voorman en het oprichten van een gedenksteen is tot dusver nog maar frs. 1416,40
ingekomen. Van alle groot-Nederlanders wordt, ten einde dit plan van tak Brussel
van het A.N.V. tot een goed einde te brengen, een bijdrage ingewacht. Deze kan
worden gestuurd aan den secretaris M.J. Liesenborghs, Eug. Demolderlaan 2,
Schaarbeek-Brussel of bij den penningmeester Dr. W. van Eeghem, Trooststraat 85,
Schaarbeek (postcheckrekening Van Eeghem no. 73658).

1. H.A. van Hoogstraten, sekretaris van Sir Fr. de Waal; 2. J.L. Schoeler, sekretaris onzer Afd.
Kaapstad; 3. Dr. Groenman, Ned. Consul; 4. Mevr. Loopuyt-Maas, voorzitster onzer Afd. Kaapstad.

Zuid-Afrika.
Jaarlijksche Van-Riebeeckviering te Kaapstad.
Sedert October hebben wij hier feitelijk geen regen gehad en de droogte laat zich in
vele opzichten ten zeerste gevoelen. De bewoners en bezoekers van dit prachtige
schiereiland genieten dag aan dag van het heerlijke weer en den verkwikkenden
zonneschijn. Op 6 April j.l. scheen het, alsof het weer ging veranderen en toen om
5 uur in den namiddag een groote schare zich verzamelde rondom het standbeeld
van Van Riebeeck, nabij de plaats, waar de grondlegger van ‘Wit Zuid-Afrika’
inderdaad voor 't eerst voet aan wal zette, was de lucht bewolkt en begon het even
te regenen. Het orkest van de ‘Burgerwacht’ was binnen de afsluiting, welke rondom
het standbeeld is aangebracht, waar ook zij, die met de plechtigheid in nauwere
betrekking stonden, zich verzamelden. De verrichtingen geschiedden onder de leiding
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van den heer J.L. Schoeler, die een telegram voorlas van den Goeverneur-Generaal,
meldende, dat hij reeds beloofd had dien namiddag elders te zijn en zich dus liet
verontschulgen. Tevens, naar aanleiding van de Paaschvacantie van het Parlement,
waren Ministers, die gewoonlijk deze plechtigheid bijwonen, afwezig en Generaal
Smuts, en de heeren F.S. Malan en Denys Reitz hadden hiervan kennis gegeven.
Oud-President Senator F.W. Reitz was te Pretoria en zoo waren er nog anderen, die
men dit jaar mist. Erkentelijk was men voor de groote opkomst en de vele bewijzen
van belangstelling. De Administrateur. die ziek is, was persoonlijk vertegenwoordigd
door zijn privaat-secretaris Mr. v. Hoogstraten. De kommissaris van Politie, Kolonel
Treid, woonde de verrichtingen bij, evenals Dr. Bock, secretaris van Justitie en vele
andere voorname ambtenaren. Er waren ook vele parlementsleden.
De heer Schoeler gaf het woord aan Mevr. Loopuyt, de voorzitster van het A.N.V.
te Kaapstad, die het uittreksel uit Van Riebeeck's ‘Dagverhaal’ voorlas, dat betrekking
heeft op zijn wensch, dat de dag van zijn landing in herinnering zou gehouden worden.
Ds. A.G. du Toit van Kaapstad las daarop het Gebed van Van Riebeeck voor, op
plechtige wijze eindigende met het ‘Onze Vader’, hetwelk in eerbiedige stilte werd
aangehoord. Daarop noodigde hij de heer Schoeler uit tot het plaatsen van de kransen
en bloemstukken. Mr. Groenman, de consul der Nederlanden, hechtte een prachtigen
krans aan het standbeeld. Onderburgemeester Conningham, namens den Gemeenteraad
van Kaapstad, was de brenger van een reusachtigen krans, waarin, op zeer kunstige
en smaakvolle wijze het wapen van Jan van Riebeeck (gedeeltelijk opgenomen in
het wapen van Kaapstad) van kleurige bloemen vervaardigd, prijkte. Er was een
fraaie krans van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een groot anker van de ‘Sons
of England’, een krans van de Worcesterse Historische Vereeniging, een werkelijk
prachtexemplaar van de ‘Administratieve en Uitvoerende Raad van de Kaapprovincie
aangeboden door den Adjunct-Admini-
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strateur, Mnr. A. Weisbecker, een kransje van kleine ‘Toetoe’ Schoeler, enz. Daarop
nam Mr. Groenman het woord en wees er op dat men Van Riebeeck moest
beschouwen als een ‘ziener’, die geweten had, toen hij voet aan wal zette, dat men
hier te doen had met een land, dat een verblijfplaats kon en moest worden voor velen.
Hij sprak van Mozes en Columbus en andere mannen, die op dergelijke wijze een
taak vervuld hadden. Zelfs Van Riebeeck echter, zei spreker, heeft nooit kunnen
voorzien, dat hetgeen hij plantte, zou opgroeien tot het groote en machtige, dat wij
vandaag aanschouwden rondom ons. Van Riebeeck was bij uitstek een man des
vredes. Spreker was verheugd over den geest van vrede en verwantschap tusschen
Holland en Zuid-Afrika... Men wenschte echter meer dan vrede.... men wilde
vriendschap.... en voor dat doel waren verrichtingen, gelijk die van heden, zekerlijk
bevorderlijk. Het was hem een genoegen een krans van dankbaarheid te hechten aan
het standbeeld van den man, dien wij allen eeren.
Krachtig weerklonk het oude ‘Wilhelmus’ na de welsprekende woorden van den
consul. Daarop werd het woord gegeven aan den heer Patrick Duncan, Minister van
Binnenlandsche Zaken en Onderwijs, die onmiddellijk de juiste snaar wist aan te
roeren, door te zeggen, dat men verzameld was en zeer terecht om onze
‘Stichtingsdag’ te vieren. Welsprekend behandelde spreker het verleden. Hij, een
geboren Engelschman, wees op de noodzakelijkheid voor ons allen om de fouten
van 't verleden niet te herhalen. Sommigen hadden steeds te veel hun verwachtingen
gericht op overzee; anderen hadden te veel aan 't oude hier willen vasthouden. Onze
taak was, als Zuid-Afrikaners, om vereend te trachten naar de opbouw en de grootheid
van Ons Land. Want, zei hij, wij wisten 't allen, dat wij hier te doen hadden met een
groot en machtig land van de toekomst. Bij dit alles mochten wij niet vergeten het
andere ras, de oorspronkelijke bewoners van dit land, dat aan onze hoede was
toevertrouwd. Wij moesten er steeds aan denken, dat wij er nog steeds mee bezig
waren een vaderland te bouwen voor ons niet alleen, maar vooral voor ons nageslacht
en dat moest voor iedereen de richtsnoer zijn van zijn handelen en streven. Daarom
bracht hij hulde aan Van Riebeeck, niet terwille van den persoon, die was daar hoog
boven verheven, doch ter wille van het streven van Van Riebeeck en terwille van
hetgeen hij tot stand bracht. Bezielend was zijn opwekking tot algemeene
samenwerking, terwijl aan elk lid van de bevolking de vrijheid werd gelaten om zich
te ontwikkelen op de beste wijze, en naar gelang van de oorspronkelijke natuurlijke
aanleg en bekwaamheid, waarover het beschikt. De heer Duncan sprak in 't Engelsch,
doch merkwaardig is, dat deze geboren Brit ook Afrikaansch spreekt en ook
Nederlandsch kent. Als een hulde aan hem liet de muziek het ‘God save the King’
hooren en daarop werd het woord gegeven aan advocaat Willy Beyers, Lid van den
Volksraad en een van de voormannen van de ‘Nationale Partij’. Mnr. Beyers bracht
hulde aan Van Riebeeck als een Hollander en hij dankte Holland, onder de vele goede
dingen, die zij van Holland hadden ontvangen, voor Van Riebeeck. Spreker bracht
in den loop van zijn toespraak een woord van dank aan Minister Duncan, die, een
geboren Engelschman, het volk van Zuid-Afrika een warm hart toedroeg, en die een
man was, waar men steeds mee spreken kon, ook ‘in jou eie taal’. Ook spreker wees
op het belang van deze bijeenkomst, een verrichting, die alle elementen van de
bevolking bijeen vergaderde, Nederlandsch, Engelsch en Afrikaansch. Ook de heer
Beyers wees op onze verplichtingen jegens de niet-blanke bevolking en wijzende op
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de schare rondom het hek van het standbeeld, zei hij, dat het hem verheugde daar
ook kleurlingen en zwarten te zien, die dus ook belang stelden in den grondlegger,
den grooten Hollander, dien wij heden gemeenschappelijk eerden. De toespraak van
den heer Beyers was welsprekend, doch in de eerste plaats hartelijk. De hulde aan
Holland kwam van het hart en werd door de aanwezigen, zonder uitzondering, met
vreugde begroet. Daarop nam Mevrouw Loopuyt wederom het woord en dankte
allen, die aanwezig waren en die kransen geschonken hadden.... De muziek speelde
een lustigen marsch.... nog bewoog men zich rondom het standbeeld om de prachtige
kransen te bewonderen.... en daarna ging men naar huis... een ieder zijns weegs....
doch allen met de wetenschap in het hrat, dat er iets geschied was, dat goed is.... dat
bijdraagt tot vrede en onderlinge vriendschap.
Algemeen stemt men toe, dat het A.N.V. te Kaapstad een groot werk verricht.
En de regen, die men verwachtte, kwam eerst wat later. In den nacht regende het
hard.... doch den volgenden morgen scheen de zon weer als voorheen, zooals iederen
dag, steeds en steeds weer, de zon, waaraan wij zoo gewend zijn.... de zon van Afrika.
Kaapstad, 13 April 1923.
JOHANNES.

Oost-Indië.
Kort verslag van de Bestuursvergadering der Afdeeling Batavia op
9 April 1923.
Aanwezig de heeren J.R. Schenck de Jong, J.W. Roessingh van Iterson, Raden
Mohamad Achmad, G.J. Aalbers, Prof. E.C. Godée Molsbergen, Hans van de Wall
en A.F. Vas Dias.
Verhinderd wegens ziekte Dr. G.J. Nieuwenhuis.
Van de besproken punten verdienen vermelding:
1. De heer W. van der Poel, Directeur der Militaire school te Meester Cornelis, is
uitgenoodigd om zitting in het Bestuur te nemen, in de plaats van het naar Europa
vertrokken lid M. van Doorninck.
2. Eene commissie werd samengesteld, om in samenwerking met het Groepsbestuur
de herdenking van het 25-jarig bestaan van het Verbond op 1 Mei a.s. op feestelijke
wijze te vieren.
3. Op 24 April zal voor de leden en genoodigden eene lezing houden Prof. Dr.
Godée Molsbergen over ‘De Nederlandsche Stam in Zuid-Afrika.’
4. In Februari j.l. vond in den Schouwburg te Batavia eene opvoering plaats van
‘Het Hoogste Recht’, waarvoor Mevrouw Anna Klaassen aan de Afdeelingsleden
tegen zeer verminderde prijzen toegang verleende.
5. De opvoering van ‘Mijn en Dijn’ van Mevr. Jo van Ammers-Küller kon
tengevolge van ernstige ziekte niet doorgaan. Het plan om tooneelstukken van
Nederlandsche schrijvers en schrijfsters op te voeren wordt evenwel doorgezet en
zal de heer Van de Wall nader regelen.
6. De schoolcommissie bracht verslag uit over de leergangen tot verspreiding van
kennis der Nederlandsche taal. Geregeld vond schoolbezoek plaats door de
commissieleden, terwijl de commissie de administratie der leergangen wederom
geheel voerde. De belangstelling van de zijde der leerlingen is zeer groot. De
leergangen Batavia I, II, III en Meester Cornelis worden bezocht door 127, 180, 77
en 278 leerlingen.
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7. Het Bestuur zal Dr. Berlage aanzoeken om eene lezing voor de Afdeeling te
houden.

3de Brief van Groep ‘Insulinde’.
1. Over taalstrijd en verbondstaak.
Nog steeds is onze taal in deze gewesten een strijdende, thans evenwel als aanvalster,
die, onbetwist meesteres over al wie Nederlandsch bloed in de aderen heeft, zich
poogt uit te breiden over de Inheemschen des lands, hun daarbij de sleutels der
schatkamers van kennis in handen drukkende. Als behoudster behoeft zij nog slechts
in het krijt te treden tegen vreemde insluipers, die zich hullen in een mom van
zakelijkheid of voornaamheid, zooals het Engelsch of partij trekken van gemakzucht,
opvoeding en verwaarloozing zooals het Maleisch. Dat we
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in vroeger dagen wel eens een minder gunstig beeld hebben gegeven, leert het kort
geleden verschenen gedenkboek ‘Oud Batavia’, door den Landsarchivaris Dr. De
Haan. Een tweedeelig standaardwerk met bijbehoorend platenalbum, dat niet genoeg
kan worden aanbevolen, aan wie belang stelt in de wortels van het heden en zeker
ieder lezen moet die Nieuw Batavia gezien heeft en het na lezing met geheel andere,
begrijpender, oogen aan zal zien.
Er is een tijd geweest, welks laatste uitloopers zich tot een eeuw geleden uitstrekten,
dat het Nederlandsch op Java bedreigd werd door een basterdtaal, het z.g.
Slaven-Portugeesch. Dit was niet, zooals nog heden velen meenen een erfdeel uit
‘den Portugeeschen tijd,’ daar de Portugeezen met Java nagenoeg geen aanraking
gehad hebben, doch werd medegebracht door de tallooze slaven, welke in de eerste
tijden na Batavia's stichting uit de landen ‘om de West’ (Voor-Indië, Perzië, enz.)
naar deze volksplanting werden gehaald. Dit taaltje was, evenals het nieuwe
pidgin-Engelsch zoo eenvoudig en arm aan spraakkunstige vormen, dat het den
Hollandschen meesters spoedig mogelijk maakte, zich aan hunne slaven verstaanbaar
te maken. Eerst nadat het zich te Batavia en elders stevig vastgezet had, begon men
ook uit den Archipel zelf slaven te betrekken. Deze basterdtaal verbreidde zich snel,
ondanks de scherpe plakkaten der regeering, die, zeer terecht, in haar een machtige
bondgenoote der mededingende Portugeezen zag. Toen de vrede van 1663 evenwel
een streep getrokken had onder het Aziatische machtstijdperk van dit volk, achtte
het Compagniesbewind ook hun taal onschadelijk en verslapte de tegenstand. Geboren
Nederlanders spraken tehuis niet alleen Portugeesch met hunne bedienden en
huishoudsters, evenals thans Maleisch, doch ook met hunne echtgenooten en kinderen
van gemengden bloede en hadden daar niets tegen, want, met de woorden waarmede
de regeering in 1674 op een oude, noch steeds niet geheel overwonnen, volksfout
wijst: zij hielden het voor eene ‘groote eere een vreemde taal te connen spreken’. In
twee kerken werd vele tientallen jaren in het Portugeesch gepreekt, één hiervan; de
Portugeesche Buitenkerk, bestaat nog steeds en zal een rol spelen bij de plechtigheden
ter gelegenheid van het a.s. Regeeringsjubileum. Ook het Indische Nederlandsch zelf
werd met vele Portugeesche woorden doorspekt, waarvan nog slechts een zeer enkel
voortleeft, terwijl het Maleisch er minder heeft opgenomen, doch deze bijna alle
bewaard. Deze laatste, eveneens eenvoudige, taal kreeg langzamerhand voor algemeen
gebruik de overhand, terwijl het zooveel moeilijker Nederlandsch er niet in wilde,
ondanks herhaalde pogingen der Regeering. Eerst omstrekes 1800 verloor het
Portugeesch snel terrein, om een kwart eeuw later vrijwel verdwenen te zijn. De
eerste regel van het bekende wiegeliedje ‘nina, nina, bobo’ is een der laatste sporen.
Zooals wij boven zagen, besefte in den Compagniestijd de waarde der taal als
geestelijk wapen van een volk de Overheid wel, er was toen evenwel geen A.N.V.
om deze gedachte bij de breede lagen der maatschappij ingang te doen vinden. Thans
moet het evenwel in Insulinde de voornaamste taak van ons Verbond zijn het
veldwinnend voertuig der Nederlandsche gedachte vooruit te brengen. Hier geen
nadruk leggen op rassamenhoorigheid, doch op taalgemeenschap, om daardoor een
band te vormen, die de uitgestrekte gronden, waarover de driekleur waait,
onverbreekbaar, zij het soepel, samenhoudt.

2. Onze taal op de scholen der Minahasa.

Neerlandia. Jaargang 27

Celebes' zich naar het Noorden rekkende arm is een der leden uit den gordel van
smaragd, waar de kinderen des lands onder den invloed van zending en bestuur in
minder dan een eeuw van koppensnellende wilden geworden zijn tot een volk, waarbij
analfabetisme uitzondering is en dat steeds krachtiger vraagt en grijpt naar middelen,
die nieuwe ontwikkelingswegen ontsluiten kunnen. Dat reeds lang werd ingezien,
welk een machtig werktuig hiertoe de Nederlandsche taal is, weten alle
Verbondsleden, die zich het in 1908 verschenen vlugschrift ‘De Inlander vóór en na
de stichting van het A.N.V.’ nog herinneren. Een nieuw bewijs daarvan levert de
volgende motie, die op het onlangs te Bandoeng gehouden Minahassa-congres met
algemeene stemmen werd aangenomen:
1. Zoo spoedig mogelijk het Maleisch afvoeren van het leerplan der speciale
scholen, teneinde het Nederlandsch er beter tot zijn recht te laten komen.
2. Uitbreiding der bestaande districts- en Zendingsscholen met een 4de en 5de
klas, opdat ze gelijk zullen staan met 2de klasscholen.
3. Oprichting van eenige schakelscholen, waar de jeugd uit de onder 2 genoemde
scholen de gelegenheid vindt Hollandsch te leeren.
4. Achtereenvolgens invoeren van het Nederlandsch als voertaal op al de onder 2
genoemde scholen, opdat het volk spoedig beschaafd en ontwikkeld worde
5. Achtereenvolgens in de toekomst invoeren op al die scholen van één onzer
gouwtalen, eerst als bijvak, later, wanneer de tijd daarvoor rijp is, als voertaal.
Tot recht begrip hiervan diene, dat 5 der 8 Minahasische stammen hun eigen, tot de
Filipijnsche taalgroep behoorende, talen behouden hebben, de 3 overige hebben het
Maleisch aangenomen. Bovendien wonen op Noord-Celebes nog een 3-tal niet
Minahasische volken, ieder met eigen taal. Het Maleisch is thans evenwel voertaal
voor het lager onderwijs en bij de godsdienstprediking.
15-4-23.
M.R.H. CALMEIJER.

Nederland.
Van de Afdeelingen.
Rotterdam.
In de Algemeene Vergadering, 7 Mei, is besloten de belangen van den Groot-Nederl.
stam te behartigen door: a. Het uitzenden van intellectueele of vakkundige jonge
Nederlandsche mannen of vrouwen naar gebieden, waar zij kunnen arbeiden in het
belang van den Nederlandschen stam en waar zij door hun vestiging de
Groot-Nederlandsche Gedachte kunnen versterken; b. Te strijden tegen elke beweging,
welke ten doel heeft den nationalen grondslag van het onderwijs te ondermijnen; c.
Het verleenen van steun aan de verspreiding van goede Nederlandsche litteratuur;
mede door het steunen van de Boekencommissie en het mogelijk te maken, dat goede
tooneelstukken, door Nederlandsche schrijvers geschreven, in den lande kunnen
worden opgevoerd; d. Het verleenen van steun aan jonge Nederlandsche schilders,
beeldhouwers en beoefenaars van de Nederlandsche kunstnijverheid, door het inrichten
van tentoonstellingen en verkoopingen, door er toe mede te werken om de
Nederlandsche kunst in het buitenland bekend te maken; e. Het aankweeken en
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versterken van belangstelling in eigen beschaving, vooral bij Jong-Nederland door
het inrichten van kunstavonden; g. Het voeren van een practische propaganda voor
het doel van het Verbond bij de Nederlandsch sprekende vreemdelingen, die
Rotterdam bezoeken; h. Het uitgeven van een afdeelingsblad.

Vlissingen en omstreken.
De Secretaris, de heer C.L.J. Sitsen, een der oudste leden van het A.N.V., schrijft
ons:
De splijtzucht heeft in de afdeeling Walcheren van het A.N.V. gewerkt, maar
ditmaal zijn de gevolgen niet noodlottig geweest, om de eenvoudige reden, dat deze
afdeeling - hoe vreemd het ook lijke - er eigenlijk een was met twee middelpunten,
n.l. Middelburg en Vlissingen. En nu is de toestand zoo geworden, dat elk dezer twee
steden een afzonderlijke afdeeling heeft gekregen, zoodat nu de eene afdeeling
Walcheren plaats heeft gemaakt voor twee ‘takken’ zou men in Vlaanderen zeggen.
‘Middelburg en omstreken’ en ‘Vlissingen en omstreken’.
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Deze laatste afdeeling dankt haar ontstaan aan een uiteenzetting der beginselen van
het A.N.V. op 21 Maart l.l., waardoor een vijftal nieuwe leden toetrad. Na
briefwisseling met Dordrecht en onderhandelingen met de vroegere afdeeling
Walcheren - nu Middelburg en omstreken - is op 2 Mei l.l., den dag dus na het
officiëele 25-jarig bestaan van het Verbond, de afdeeling Vlissingen en omstreken
opgericht, die derhalve de eerste is in het tweede tijdperk van 25 jaren van onze
vereeniging. We hopen evenmin de kleinste - onze afdeeling telt op dit oogenblik
(half Mei) 20 leden - als de laatste der takken te blijven, die opgericht worden. We
hebben op 't oogenblik een bestuur (de heer C.A. van Woelderen, burgemeester, is
voorzitter, de heer C.W.J. Wijtenburg, penningmeester) waarvan de leden hun sporen
hebben verdiend op ons gebied, want allen zijn oud-leden (twee ervan zelfs van de
vereeniging, die samengesmolten is met het A.N.V. van Dordrecht), wel een
aanwijzing, dat we wenschen mee te werken aan den groei en bloei van ons,
stambewustzijn en stameenheid aankweekend, A.N.V.

Jongeliedenafdeelingen.
6 Mei maakten de beide afdeelingen 's-Gravenhage en Rotterdam een tocht door de
havens van Rotterdam. De Hagenaars kwamen gedeeltelijk met den trein en
gedeeltelijk met de fiets. Om 9 uur gingen enkele Rotterdamsche leden de Hagenaars
tegemoet en ontmoetten dezen aan de Zweth. Gezamenlijk reed men naar Rotterdam,
waar ondertusschen ook reeds de overige Hagenaars met den trein waren aangekomen.
Daarna werd een wandeling door de stad gemaakt en bezichtigde men het stadhuis
en het postkantoor. Om 1 uur nam de tocht door de haven een aanvang. De opkomst
was buiten verwachting groot.
Na een prachtigen tocht bereikte men om 3 uur het vliegveld Waalhaven, waar
het gezelschap ontvangen werd door den heer De Veer, die persoonlijk de gewenschte
inlichtingen gaf.
Het was een geslaagde dag.
26 April trad voor de Haagsche Jongeliedenafdeeling op de heer v.d. Broeck met
een rede over den Vlaamschen strijd.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Brievenbus.
Ongenoemden. Het H.B. stelde de T.C. ter hand een oproep van den Surinaamschen
Bestellersbond. Grif geeft de T.C. toe, dat het Nederlandsch van dien oproep zeer
veel te wenschen overlaat, doch meent, dat dit èn verschoonbaar is voor de leden
van dien bond èn de behandeling er van buiten het gebied van de T.C. ligt.
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Leden van J.A. en kinderen van leden. Als de plaatsruimte in het Julinummer het
toelaat, komt daarin een prijsvraag voor, waaraan alleen jongelui van 15-21 jaar, den
leeftijd dus, waarop zij lid eener J.A. kunnen zijn, kunnen deelnemen. De T.C.
verbindt prijzen aan de goede beantwoording en hoopt op voldoende deelneming.
Beschamend voor... vele Nederlanders!
In Berlijn heeft (kan het anders?) Duitsch den voorrang. Met het oog op de vele,
daar vertoevende Nederlanders en andere vreemdelingen heeft men de beleefdheid
ook in hun taal, maar dan op de 2de, enz. plaats, mededeelingen te verstrekken.
STADT-STEUER
für 1 Person.
Municipal Tax on Motor Coach Drives - Taxe municipale Stedelijk
Belasting.
Nur gültig in Verbinding met einer Fahrkarte.

In Dordrecht, den zetel van het A.N.V.!
Hier verkoopt een slager rosboef, chatobriands, filé, fricandou! Wie kent deze
vleeschsoorten? Dat arme Nederlandsch ook!

Waar het om gaat
is de titel van een vlugschriftje, dat Mr. S. van Houten toelicht. En in het vlugschriftje
zelf gaat het ook telkens om dit of dat. Bij Nederlanders gaat iets niet om iets anders,
maar over iets anders. Zelfs een fijnen geest als dien van Mr. Van Houten ontgaat,
dat rechtsgeleerden gespitst moeten zijn op het gebruik van zuiver Nederlandsch!

Ook in Nederland Franskiljons?
In Haarlem is in de Wilhelminastraat 59 een modezaak. Een lid der Haarlemsche
afdeeling verzocht aan de T.C. het hoofd dezer zaak eens te vragen artikelen,
prijsopgaven, enz. in het Nederlandsch mede te deelen. Daarvoor schreef de T.C.
den onderstaanden brief, welken zij terug ontving met geen ander antwoord dan een
kruis van blauw potlood er door heen. De T.C. meent in den geest van het A.N.V.
te handelen, door zijn leden aan te raden in die zaak niet te koopen.
H.d.L.!
Waarschijnlijk kent U de vereeniging, welker naam aan het hoofd van dezen brief
staat, Een harer leden te Haarlem, waarschijnlijk een klant van Uw zaak, zond ons
de hierbijgaande, door U rondgezonden mededeeling. Naar onze meening zeer terecht
komt dat lid er tegen op, dat een zaak in Nederland zoo weinig eerbied toont voor
Nederlanders en hun mooie taal. Dat U het meeste aan vreemdelingen zou verkoopen,
gelooft U niet alleen niet, maar weet U even goed als wij, dat niet het geval is. Dat
U in Nederlandsch geld betaald wenscht te worden, is ook al niet aan twijfel
onderhevig.
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De bovengenoemde commissie veroorloofde zich de vrijheid in Uw brief alles
Nederlandsch te maken, wat maar kon, zonder dat de beteekenis verandert. Dat doet
zij geheel kosteloos; ook nieuwe brieven verandert zij op die manier De commissie
vertrouwt, dat U zoo veel Nederlandsch gevoel heeft, dat U het Koninklijk voorbeeld,
volgens hetwelk aan het Nederlandsche hof Nederlandsch de taal is, zal willen volgen
en daarmede ons in ons werk wilt steunen.

Een lastig vraagstuk.
Een onzer leden vestigde onze aandacht op het feit, dat, zoodra er een staatshoofd
in ons land verschijnt, onze bladen gedurig spreken over den eeredienst, dien onze
Koningin hun verschaft. Zoo vertaalt men natuurlijk ‘service d'honneur.’ Maar m.i.
gaat dit niet. Eeredienst is naar Nederlandsch taalgebruik een godsdienstige
plechtigheid met de beteekenis van het Fransche culte, 't Latijnsche cultus. Eeregeleide
zou in dezen veel beter de bedoeling weergeven, dunkt mij! - Wij zijn het volkomen
met de bovenstaande opmerking eens, maar.... tot wien moet de T.C. zich wenden
om eeredienst door eeregeleide vervangen te zien? Dagbladen, we zeiden het al
vroeger en ook weer in dit nummer, zijn heel weinig toegankelijk voor goed
Nederlandsch. Neem maar een, welk ook, in handen en ieder lezer kan.... zich ergeren
aan datgene, wat hem als Nederlandsch wordt voorgezet. Hijzelf moest eens op die
manier zich in een vreemde taal in 't openbaar uitdrukken: òf een hoon- òf een
medelijdende lach over zijn onkunde werd zijn deel.
Voor Nederlandsch mag je ‘slikken’, wat de eerste de beste onbevoegde (en vaak
zelfs bevoegde) Nederlandsch belieft te noemen. Maar.... wie helpt de T.C. aan den
weg, die haar tot haar doel: In Nederland Nederlandsch leidt? Ze kan, helaas, niet
alles alleen.
Loco.
Meer dan eens heb ik gewezen op het mal gebruik van en ville, a costi, loco, etc.
Dezer dagen las ik een aardig staaltje van het gebruik van zulke uitdrukkingen. Een
stuk had als adres: P. Seestrasse, Loco; de brief was te
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Weenen gepost. De brief ging naar Loco (Zwitserland) toen naar Locarno, toen naar
Locco (Italië) en naar allerlei plaatsen, die L...o heeten. Ten slotte kwam de brief als
onbestelbaar terug.
(Maandbl. voor Handelsond., enz.)
Dat zouden ze in Nederland toch niet doen! Daar schrijven ze in dit geval stad, omdat
vreemde talen immers iets altijd korter dan Nederlandsch kunnen zeggen.
(T.C.)

Germanismen.
In het Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelswetenschappen no. 4 van den
23sten jaargang, blz. 89, komt een heele lijst van Germanismen voor. We zagen dit
met veel genoegen, stemmen ook volkomen in met den wensch, dat (een) nieuwe
censuur op de vorm moet letten. Mogen ook wij een wensch uiten? Dan is het deze,
dat er het goede Nederlandsch bij ware vermeld, en, indien dit tijdschrift weer eens
zoo'n reeks van ondeugdelijk Nederlandsch geeft, het goede er naast staat. Want onze
ervaring in de afdeeling Taalcommissie van Neerlandia (het maandblad van het
Algemeen Nederlandsch, niet Taalverbond, maar Verbond) is, dat vele lezers niet
weten, waar wel en waar niet tegen de zuiverheid onzer taal wordt gezondigd. Want
niet enkel zijn het Germanismen, die indringen: logische fouten (vgl. t.a.p. blz. 91)
en -is men, elders dan made in Germany, maken onze taal vaak tot een bargoensch,
waarin het eigene soms onnaspeurlijk is. - Ten slotte brengen we gaarne het genoemde
tijdschrift onze hulde voor zijn voor en door ons ongevraagden steun in ons werk.

Wat doet de pers tegen zulke brabbeltaal?
Levenspositie aangeboden. Bij twee door oplage en standing uitstekend
gerenommeerde katholieke periodieken is de positie van Alleenvertegenwoordiger
voor het advertentiewezen vacant. Blijvend zeer hoog jaarlijksch inkomen verzekerd.
Alleen zij, die op een geregeld hoog omzetcijfer kunnen wijzen, gelieve te reflecteeren
onder No. 58954, Bureel Handelsblad.
(De pers doet daaraan alleen dit, dat ze er aan helpt. T.C.)

Over muziekreferenten.
Onze Haagsche muziekreferent schrijft:
Aldus begint in de groote dagbladen dikwijls 'n verslag van een of andere
opvoering, muzikale gebeurtenis, enz. 'k Heb de gewoonte deze verslagen trouw te
lezen. En zoo langzamerhand heeft zich de gedachte van me meester gemaakt, dat
men, om ‘muziekreferent’ te zijn, tamelijk ‘geleerd’ moet schrijven. De meeste
verslagen, die ik onder oogen heb gehad, vertoonen nl. alle eenzelfde groot gebrek.
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Ze zijn te geleerd, te deftig. Geven bijna alle muziekreferenten er blijk van, een heele
massa vreemde woorden (en misschien talen!) te kennen, ze toonen tevens, dat ze
onze schoone Moedertaal volstrekt niet weten te gebruiken. En dat in een
Nederlandsche krant en voor Nederlanders geschreven!
'k Ben geen fitter op het gebied van vreemde woorden, vooral niet in
vaktijdschriften en -artikelen, onder welke laatste ik ook muziekverslagen reken.
Zoo las ik onlangs in ‘De Maasbode’ onder 't opschrift: Hongaarsch Strijkkwartet:
opus, cyclus, impressario, timbre, exacte, resonancen, enz. Veel daarvan kan men
nu eenmaal niet goed vervangen door Nederlandsch. Maar met zeer veel is dat wel
't geval. 'k Noem er slechts enkele uit bovengenoemd artikel:
Muziekreferent. Hebben we daar geen goed Nederlandsch woord voor? De laatste
quartetten vereischen een absolute zuiverheid van toon, absolute Schlackenfreiheit
ook. Kan de tweede viool al iets meer naar buiten spelen, de eerste geeft beslist des
Guten zuviel.
Nu was dit sterker geprononceerd dan anders.
... dat z'n toon penetranter is...dus een belemmering kan vormen voor de
homogeniteit.
... omtooverend bij Schumann den als klavieridioom geconcipieerden klank...
... hoe de dirigent allerwegen sonplesse in energie toont, hoe ductiel de tempi zijn,
Met een gewijzigd slot van genoemd verslag wil ik eindigen:
Kom, kom, heeren muziekreferenten, ge hebt onbetwistbaar talent, ge kunt beter,
dàt is zeker. Luistert eerst eens een poosje naar uw eigen Moedertaal, vóór ge u weer
aan 't schrijven zet. Vergeet veel vreemde woorten en...kom dàn voor den dag. Ik
voorspel een mooier welslagen.
Th.H. BEELEN.

Ingezonden.
Nogmaals het wapen van Suriname.
De heer Rustwijk vestigt in het April-nummer van Neerlandia de aandacht erop, dat
op het wapen van Suriname geen negers voorkomen, maar Indianen, de
oorspronkelijke bewoners van Suriname. Als gemachtigde in Holland kan ik
mededeelen, dat het Comité te Paramaribo tot oprichting van een standbeeld van
H.M. de Koningin den beeldhouwer Van Lom opgedragen heeft het voetstuk volgens
uit Suriname gezonden teekeningen te versieren met het oude wapen van Suriname,
waarbij twee Indianen het wapenschild vasthouden.
P.J. JAGER.
***
Het Aprilnummer geeft mij aanleiding tot twee opmerkingen, n.l.: 1. Over het
Surinaamsche wapen (blz. 53), 2. Over het saluut door den Gouverneur van St.
Eustatius aan de Amerikaansche vlag gegeven in den vrijheidsoorlog (blz. 54).
1. ‘terwijl elke Nederlandsche gemeente en zelfs Batavia zijn eigen heeft’. De
schrijver vergelijkt de kolonie Suriname met de gemeenten in Nederland en de
gemeente Batavia. Die vergelijking is natuurlijk fout. Nederland en zijn koloniën
hebben alle hetzelfde wapen, als deelen van hetzelfde Rijk. De onderdeelen van die
deelen kunnen een eigen wapen hebben; zoo hebben de Nederlandsche provinciën
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en gemeenten en de (of sommige) Indische gemeenten een eigen wapen. Zoo kan
ook eenmaal Paramaribo, als het een gemeente is geworden, een eigen wapen hebben;
en dan is het geboden aan die gemeente, onderdeel van een Rijksdeel, het oude
Surinaamsche wapen te geven; het wapen uit den tijd, dat Suriname particulier
eigendom was. Tot zoolang wordt het in eere gehouden, hoog in den gevel van het
Gouvernementshuis.
Het tegenwoordige wapen van Batavia was, naar ik meen, vroeger het wapen van
Ned. Indië in den tijd der Oost-Indische compagnie, dit is dus een geheel
overeenkomstig geval.
2. ‘die de nieuwe Amerikaansche vlag in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog
met saluutschoten deed begroeten.’
Dit in moet zijn na.
In den vrijheidsoorlog was St. Eustatius de stapelplaats van uit Europa (ook uit
Engeland) aangevoerd oorlogsmateriaal; van daar werd het naar de Vereenigde Staten
afgevoerd. Voor deze diensten kwam een klein Amerikaansch eskadertje na den
vrijheidsoorlog de republiek der Vereenigde Nederlanden te St. Eustatius bedanken.
Bij aankomst ter reede salueerde dat eskadertje de vlag der genoemde republiek
met geschut. Dit saluut werd beantwoord van het fort aan den wal en de voorzichtige
gouverneur De Graeff bepaalde het contra-saluut op twee schoten minder dan het
saluut. Het was dus geen begroeting der nieuwe vlag; men zou kunnen zeggen eene
erkenning, maar dan onder zeker voorbehoud, uitgedrukt door 2 schoten minder.
Engeland protesteerde bij de regeering van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden tegen deze erkenning van de ‘rebel flag’; De Graeff werd naar Nederland
opgeroepen ter verantwoording, maar in eere hersteld.
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De bouwvallen der magazijnen op de kust van St. Eustatius getuigen van Engelands
beantwoording dezer beslissing. De Vereenigde Staten noemden twee hunner schepen
‘De Graeff’ en ‘Lady de Graeff’.
In de ‘Groene’ heb ik - ik meen in 1918 - een uitvoerig verhaal van het ‘Statiaansch
événement’ gedaan. Het bovenstaande is geheugenwerk.
Hoogachtend,
Mexico, 23 April 1923.
H. VAN ASBECK.

Zachtkorte en scherpkorte o.1)
Ik ben het ten aanzien van slof, dor, kost, morren, niet eens met dr. J.B. Schepers,
maar wel met het Woordenboek der Ned. Taal en dr. Van de Kerckhove. Ik hoor in
die woorden een zachtkorte o, terwijl ik de scherpkorte o hoor bijvoorbeeld in hof,
horde, gort, morgen. 'k Voeg er bij, dat ik sinds mijn geboorte (67 jaar geleden) in
Holland gewoond heb.
Mr. C. BAKE.

Comité voor Nederl. kinderen in den Vreemde.
Het totaal der ontvangsten bedroeg in de maanden Maart en April f 6006.05½ en
Mrk. 101.300.-, maakt met vorige opgaven f 468152.72½ en Mrk. 210323.50, en
kon de uitgaven nagenoeg bestrijden. Wij zouden onzen noodzakelijken arbeid veel
krachtiger kunnen voortzetten, indien men ons meer hielp met eenigen tijd kosteloos
huisvesting en verzorging van lijdende stamgenootjes vooral uit het Roergebied. Het
is vreemd en doet pijnlijk aan te moeten lezen, dat in den laatsten tijd hier te lande
weer eenige duizenden kinderen van Vreemde Nationaliteit belangeloos zijn
opgenomen, terwijl wij slechts 5 kostelooze plaatsen voor Nederlandsche kinderen
konden bemachtigen.
Prof. G. Kalff schreef onlangs in Neerlandia, na veel goeds van Nederland te
hebben vermeld: ‘Nederland is echter ook het land, waar kinderachtige bewondering
voor het uitheemsche zich paart aan geringschatting voor het inheemsche, enz.’ Dit
merken wij!
Waartoe gebrek aan steun aan Nederlanders in den Vreemde leidt, moge blijken
uit het feit, dat wij van een der Nederlandsche Consulaten het bericht ontvingen, dat
de gevraagde hulp voor..... niet meer noodig was, omdat hij door gebrek aan hulp
van Nederlandsche zijde het..... burgerschap had aangevraagd. Zoo verliezen wij
onze Nederlanders.
De melkvoorziening wordt nog krachtig voorgezet. Het Bestuur eener
Nederlandsche Vereeniging in het Roergebied, dat juist eene zending van ons ontving,
schreef ons dezer dagen het volgende: ‘Hiermede kunnen wij weer bij vele
Nederlanders “een redder in den nood zijn.” Juist voor eenige dagen had ik nog een
gevalletje. Ondergeteekende was bij een familie en die vrouw had 7 kinderen, waarvan
2 ziek. De man, ook ziek en nu zoekt die vrouw het laatste geld bij elkaar om voor
die zieken nog een ½ liter melk te kunnen halen. Dit zijn werkelijk treurige
toestanden.’
1) Zie het Aprilnr, van Neerlandia.
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Om ons werk te kunnen voortzetten hebben wij, naast een flink aantal kostelooze
plaatsen, ook versterking van kasmiddelen dringend noodig.
Wederom zijn wij H.M. de Koningin-Moeder veel dank verschuldigd voor haar
hernieuwd bewijs van belangstelling door hare bijdrage.
Zoo juist ontvingen wij het verblijdend bericht, dat het Ondercomité te Arnhem
weder een goed geslaagde inzameling hield
Als steeds worden giften gaarne in ontvangst genomen door den
Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
J.J. de Kroon, Kapelaan, Achter de
Tolbrug 11,

's-Hertogenbosch.

A.H.J.J.M. Verhagen, Fabrikant,
Brugplein 2,

's-Hertogenbosch.

F.H.H. Schrijvers, Oud-Notaris,
Hertogstraat 1,

's-Hertogenbosch

H.J.M. Ebeling, Gem. Archivaris, v.d.
Doesde Willeboissingel 4,

's-Hertogenbosch.

J.H. Schippers, Koopman, St.
Josephstraat 27.

's-Hertogenbosch.

J.W. Janssen-Mettrop, Koopman, Markt 's-Hertogenbosch.
37,
Ir. J.H.F. Deckers,
Rijkslandbouwconsulent, Luybenstraat
30,

's-Hertogenbosch.

Mej. M. van Loon, van Weede van
Dijkveldstr. 105,

's-Gravenhage.

Mevr. Eschauzier, Laan Copes van
Cattenburch 125,

's-Gravenhage.

Mevr. Bosch, Surinamestraat 38,

's-Gravenhage.

Mej. H. Roelofsen, Beeklaan 498,

's-Gravenhage.

Vos, Amalia van Solmsstraat 85,

's-Gravenhage.

Mevr. Vos, Amalia van Solmsstraat 85, 's-Gravenhage.
Mevr. Wolffensperger, Heemskerckstraat 's-Gravenhage.
26,
Mevr. Wierts, Bezuidenhout 84,

's-Gravenhage.
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Mevr. J. van Drunen-v. d. Werf,
Weimarstraat 23,

's-Gravenhage.

Mej Truus Zonnevylle, van Bijlandstraat 's-Gravenhage.
180,
P.C. de Haan, L.v.N.O. Indië 166,

's-Gravenhage.

E.C. Smoor, 1e van den Boschstraat 3,

's-Gravenhage.

P. van Vliet Pzn., Marconistraat 47,

's-Gravenhage.

Mej. A. den Blauwen, Ant. Duyckstraat 's-Gravenhage.
49,
K.F.C. Hopster, Stadhoudersplein 8,

's-Gravenhage.

Mej. C. Kersbergen, van Imhoffstraat 11, 's-Gravenhage.
Mej. E. van der Most, van Imhoffstraat
11,

's-Gravenhage.

De heer en Mevr. J.A.A. Hoogeveen,
Alexanderplein 19,
Mej. C.F.M. Hoogeveen, Plaats 15,

's-Gravenhage.

Mevr. H.E. Korndorffer, Eikstraat 19,

's-Gravenhage.

J.L. Willige, Halleystraat 61,

's-Gravenhage.

Mevr. L.J. Brain, Frankensraat 49,

's-Gravenhage.

Mej. J.E.M. van Delden, Frankenstraat
49,

's-Gravenhage.

Mevr. Wed. ten Brummeler van Dien,
Ferdinand Bolstraat 133,

's-Gravenhage.

J. Klijnstra, Vivienstraat 76,

's-Gravenhage.

D. de Groot-Beins, Sweelinckstraat 62, 's-Gravenhage.
Jan Fabricius, Acaciastraat 14,

's-Gravenhage.

Buitenland.
L. Kampers, Consul der Nederlanden, Casilla 2277,
Opg. door den Heer J.B.
van Loenen,

Santiago (Chili).
Den Haag.

Jhr. F.E.M.H. Michielse van Verduynen, Zaakgelastigde Budapest.
der Nederlanden,
Opg. door den Heer J.
Vreede,
Z. Exc. W.D.H. Baron van Asbeck, Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Minister van H.M. de
Koningin der Nederlanden, 9a de Tabasco 266,

Budapest.
Mexico City.

Neerlandia. Jaargang 27

Mevr. Wed. L.D. de Groot,

Rondebosch (de Kaap) Z.
Afr.

W. van Dalsen, Dept. van Naturellenzaken,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

De Vos,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

N.F.G. Gerritsen, 255 Langstraat,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

E.L. Heydenreich, p.a. Holl. Z.-Afr. Lijn,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

Senator C.J. Langenhoven, p.a. ‘Die Burger’,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

Dr. J. Luckhoff, Alexander Avenue, Oranjezicht,

Kaapstad (De Kaap) Z.
Afr.

Allen opg. door het
Bestuur der Afdeeling

Kaapstad.
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[Nummer 7]
Oproep.
Aan de Besturen der Groepen en Zelfstandige Afdeelingen en de Vertegenwoordigers.
De herdenkingsdagen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Verbond zijn
al weder achter den rug.
Algemeen is het oordeel, dat die dagen voor ons een zeer groot succes zijn. Wij
waardeeren in de hoogste mate de krachtige medewerking en de vele blijken van
belangstelling, die wij in deze dagen van vele organen van het Verbond mochten
ontvangen.
Met één zwaai is het Verbond op een veel hooger plan gekomen.
Het komt er nu op aan ons op die plaats te handhaven en er voor te zorgen. dat
ook de inwendige inrichtingen en werkzaamheid van alle organen in overeensteming
zijn met de gedachten en verwachtingen, die men thans in zeer breede kringen omtrent
het Verbond koestert.
Wij moeten daarvoor vertrouwen op de algemeene krachtige medewerking van
alle besturen, hoogere en lagere, en van alle leden.
De bezieling moet op de eerste plaats uitgaan van de besturen der Groepen en
Zelfstandige Afdeelingen. Zij behooren nauwe aanraking te zoeken met de
afdeelingsbesturen en de leden in 't algemeen binnen haar gebied, en vooral de
jongeren er in te betrekken, opdat in alle geledingen de strijd voor de schoone
beginselen van het Verbond met kracht worde aangevat en doorgezet en in de
medewerking van de jeugd de plaats van het Verbond voor de toekomst stevig wordt
gevestigd.
Het tweede 25-jarig tijdperk behoort te worden een tijdperk van groote ontwikkeling
en bloei, ten bate van Volk en Stam!
Laten wij ons dat altijd goed voor oogen houden!
Uitbreiding der samenwerking dus op de eerste plaats, d.w.z. eene zeer belangrijke
en rustelooze uitbreiding van het aantal leden. Het kan nu werkelijk weinig moeite
kosten nieuwe leden te winnen, maar ook, wanneer het veel inspanning kost, is de
voldoening over het succes des te grooter.
Op den Stamdag op Zaterdag 26 Mei j.l. heeft onze voorzitter de thans voor ons
liggende taak van het Verbond in de verschillende landen uitgestippeld.
In Nederland zelf is alles eigenlijk nog te doen. Alleen en in samenwerking met
andere vereenigingen behoort daar het gevoel van cultureele saamhoorigheid met de
andere stamgebieden te worden aangekweekt; behooren die stamdeelen op cultureel
gebied zooveel mogelijk te worden gesteund; moeten alle lagen van het volk met de
geschiedenis van Nederland en van den Nederlandschen stam worden vertrouwd
gemaakt; moet een gevoel van gepasten nationalen trots worden aangekweekt over
de waarde van Nederland in den kring der volken en zijn beteekenis in den
tegenwoordigen tijd, om aldus het volk te prikkelen tot medewerking en steun en
idealen te kweeken en te koesteren, zonder welke het leven zijn waarde mist.
De besturen in Nederland en de leden in Nederland in het algemeen behooren zich
onderling vertrouwd te maken met eene goed ingerichte propaganda onder het volk,
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ook voorzoover dat niet lid van het Verbond kan zijn, maar toch van zijn beginselen
moet worden doordrongen.
Wat voor Nederland geldt, kunnen ook de besturen en leden in de andere
stamgebieden en Nederlandsche nederzettingen zich voor een groot gedeelte
aantrekken, en overigens hebben zij zich aan te passen aan de toestanden in hunne
omgeving, altijd zich goed voor oogen houdende, dat onze gemeenschappelijke taak
is eene nauwe samenwerking op cultureel gebied tusschen de verschillende deelen
van onzen stam tot stand te brengen, met als natuurlijk gevolg het uitbreiden der
betrekkingen op handelsgebied, in elk geval buiten de politiek van welk land ook,
waar het Verbond werkzaam is.
In Vlaanderen kan het Verbond nu met kracht aan het werk gaan. Geen schooner
doel dan de bevordering van de geestelijke ontwikkeling van het Vlaamsche volk!
De nieuwe Groep Zuid-Afrika is op komst, en daarmede de nauwe samenwerking
tusschen Nederlanders en Zuid-Afrikaners voor de versterking van onzen stam in dit
voor ons zoo belangrijk gebied.
In Ned.-Indië vindt het verjongde Groepsbestuur eene moeilijke, maar dankbare
taak in het bijeenbrengen van
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de Nederlanders en die elementen in de Indische bevolking, die door hunne
ontwikkeling zijn aangewezen om met eerstgenoemden leiding te geven bij de
Volksopvoeding, waarbij, naast eerbiediging van het eigen volkskarakter der inlanders,
het gevoel van saamhoorigheid met Nederland wordt aangekweekt.
Het Groepsbestuur in Suriname vindt zijn werkkring aangewezen in de bevordering
van de geestelijke ontwikkeling der bevolking in Nederlandschen geest en de
bevrediging van de behoefte der Nederlanders aan geestelijk voedsel.
Ook de Nederlandsche Antillen zijn niet ontsnapt aan verwikkelingen en zorgen,
die zich een tijd lang overal in de geledingen van het Verbond hebben vertoond, al
hadden zij in elk onderdeel, in elk stamgebied andere oorzaken en een ander beeld,
in verband met den plaatselijken toestand. Het Bestuur ook van deze Groep is weder
uitstekend samengesteld. Wij hopen, dat het zal gelukken banden van vriendschap
en onderling vertrouwen te leggen tusschen de verschillende deelen der Curacaosche
bevolking. Het Verbond is voor al deze het aangewezen vereenigingspunt.
De jonge Groep Noord-Amerika zal een krachtige steun zijn voor de daar wonende
Nederlanders en Vlamingen, die trouw willen blijven aan onzen stam, zich deel
willen blijven voelen van het volk, waaruit zij voortkwamen, al handelen zij verstandig
om ter wille van hun dagelijksch brood zich niet afgezonderd te houden van de
samenleving in hun tweede vaderland.
En eindelijk een bijzonder woord tot de besturen van onze Zelfstandige
Afdeelingen.
Zij omvatten vooral de Nederlandsche kolonies, waar deze meer plaatselijk derhalve niet landelijk - van eenige beteekenis zijn. Zij onderhouden in hun kring
den vaderlandschen nationalen geest, kunnen beschouwd worden als de
vooruitgeschoven posten, die buiten de grenzen van het oude vaderland zijn eer
moeten ophouden, en kunnen, zooals de ondervinding heeft geleerd, zeer veel doen,
om vooral de handelsbetrekkingen tusschen het vaderland en het land hunner vestiging
uit te breiden.
Wat voor de Zelfstandige Afdeelingen geldt, is ook toepasselijk op onze
vertegenwoordigers. Meer nog dan de eerste zijn zij afhankelijk van eigen krachten,
met slechts enkele landgenooten levende in eene vreemde omgeving, maar wij
ontvingen van menigeen hunner herhaaldelijk de bewijzen van groote toewijding en
hun arbeid droeg meermalen goede vruchten.
Voor het jonge, frissche, krachtige leven van ons Verbond is evenzeer onze hoop
op de Zelfstandige Afdeelingen en de Vertegenwoordigers gevestigd.
En nu met moed en opgewektheid aan den arbeid!
Zorgt allen er voor, dat wij aan het einde van dit tweede vijf-en-twintig jarig
tijdperk kunnen wijzen op het vele goede, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond
in het belang van onzen stam in het algemeen en van alle deelen daarvan in het
bijzonder, heeft tot stand gebracht.
HET HOOFDBESTUUR.

Onnoodig misbaar.
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De feestmaaltijd, die de Dordtsche herdenkingsdagen besloot, heeft een gevolg gehad,
dat redelijkerwijze niet kon worden verwacht. De Belgische regeering heeft door
haren gezant bij onzen minister van Buitenlandsche Zaken een stap laten doen, om
uiting te geven ‘aan den slechten indruk op de openbare meening in België gemaakt’,
door onzen feestmaaltijd, waarbij leden der Nederlandsche regeering mede aanzaten.
Dat was niet te voorzien.
Wat minister Van Karnebeek daarop geantwoord heeft, zal, als deze regelen onder
de oogen der lezers komen, wellicht door een mededeeling aan de dagbladen bekend
zijn geworden. Nu wij dit schrijven, kunnen wij daarnaar alleen gissen. Dat brengt
in dit geval meer met zich mee, dan het gevaar van missen. Had de prins de Ligne
zich nog niet van zijn opdracht gekweten, dan zouden wij eenigszins vrijer staan
tegenover dit vraagstuk dan thans, nu blijkt, dat inderdaad een gedachtenwisseling
tusschen de Brusselsche en Haagsche regeeringen over deze aangelegenheid is
begonnen.
De zaak is thans in handen van menschen, met een geheel ander soort van
verantwoordelijkheid dan de onze, dat legt ons zekere beperkingen op, al mogen wij
met blijdschap vertrouwen, dat van Nederlandschen kant deze zaak op even waardige
als vaardige wijze wordt behandeld, bovenal in overeenstemming met de beteekenis
van het voorval, dat tot den stap der Belgische regeering heeft geleid.
In verweer tegen de aanspraak van anderen zich te moeien in zaken, die de
Nederlandsche regeering alleen aangaan, heeft deze laatste en in het bijzonder minister
Van Karnebeek herhaaldelijk getoond, dat dat een kolfje naar zijn hand is. Bovenal
weten wij, dat hij oog heeft voor de betrekkelijke grootte en de betrekkelijke kleinheid
der dingen en men behoeft dus geen oogenblik zich bezorgd er over te maken, dat
van zijn kant de beteekenis der aanleiding tot deze gedachtenwisseling zal worden
overschat, die van het feit, dat zij is begonnen, te laag aangeslagen.
Daar evenwel ons Verbond de onwillekeurige aanleiding is geworden tot deze
gedachtenwisseling, willen wij ook op dit tijdstip de zaak niet onopgemerkt laten
voorbij gaan.
Vooreerst moet er de aandacht op worden gevestigd, dat ‘de openbare meening
in België’ (lees: de franskiljonsche pers) een zeer onjuisten indruk heeft gekregen,
of althans gegeven van onzen feestmaaltijd. Hare verslagen bevatten feitelijke
onjuistheden.
Met welk gevolg?
In het persproces van professor Daels tegen de Nieuwe Gazet is dat wel heel
duidelijk aan den dag getreden. Daar beweerde de verdediger van het Antwerpsche
blad, dat de heeren Jos. van der Broeck en Hippoliet Meert aanwezig waren geweest
bij den maaltijd, waarbij ‘vier’ Nederlandsche ministers mede hadden aangezeten,
en dat beiden daar als woordvoerders en verheerlijkers van het activisme waren
opgetreden.
Een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken (wij laten daar, hoe zij is ontstaan),
maakt den ophef, van het voorval gemaakt, althans verklaarbaar voor hen, die de
feiten kennen, en niet weten, hoe die zijn voorgesteld aan de lezers der franskiljonsche
pers.
Ware deze voorstelling juist, dan zou niemand zich er over verbazen, dat men in
België eenigszins had opgekeken. Dat zou in Nederland in het bijzonder zijn begrepen,
omdat hier meer dan eens bij de openbare meening (en nu zonder aanhalingsteekens)
eigenaardige indrukken zijn gewekt, door Belgische maaltijden, bijgewoond door
hooge ambtelijke personen van daarginds, waar te onzen aanzien denkbeelden werden
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verkondigd en onweersproken bleven, die hier, om het zeer zacht uit te drukken, wel
heel sterke bevreemding moesten wekken.
Er is aan den maaltijd in Dordt, waar - dit tusschen haakjes - geen activisten,
derhalve ook geen ter dood veroordeelde activisten mede hebben aangezeten, geen
woord gesproken, dat een bevriend volk zou kunnen kwetsen. Er is zelfs aan den
Koning van een bevriend volk, aan Koning Albert, een heildronk gewijd.
Er zijn geen politieke redevoeringen gehouden.
Het zou inderdaad zeer vreemd zijn geweest, als bij een feestmaaltijd van het
A.N.V. een bepaalde staatkunde was verheerlijkt, in strijd met een der allereerste
bepalingen van de statuten van het Verbond. Het zou in zeer bijzondere mate ongepast
hebben mogen heeten, tegenover de drie Nederlandsche ministers, die ons feest
kwamen meevieren, indien een der aanwezigen de regeering in ongelegenheid had
gebracht door een redevoering,
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die aan een bevriend volk of zijn grondwettige regeering, rechtmatigen grond van
verwijt kon geven.
Men kan in Brussel gerust zijn; gesteld, iemand had er aan gedacht, dan zou de
voorzitter van het A.N.V. ongetwijfeld met straffe hand hebben ingegrepen.
Men kan in Brussel gerust zijn, wij weten hier in Nederland, wat de wetten der
gastvrijheid eischen; dat is ginds niet geheel onbekend, getuige de lange reeks van
onderscheidingen, die de Belgische gezant in Den Haag heeft mogen uitreiken aan
Nederlanders, die tegenover het Belgische volk in beproeving, deze wetenschap aan
den dag hebben gelegd. Mocht ooit weer, onverhoopt de noodzakelijkheid of de
wenschelijkheid daarvan blijken, dan zou dat stellig opnieuw geschieden, ook al
heeft men sedert dien moeten ervaren, dat men van zekere zijde in België zich niet
heeft laten weerhouden geschiedkundig noch zedelijk te verdedigen aanspraken op
Nederlandsch grondgebied te doen gelden of daaraan steun te verleenen.
Daardoor werden de gevoelens van een bevriend volk wel degelijk gekwetst.
Het zou menschelijk verklaarbaar zijn geweest, indien de Nederlandsche regeering
daarin aanleiding had gevonden tot een vertoog van de soort als (ongetwijfeld op de
hoffelijkste wijze) thans de Belgische regeering tot de Nederlandsche heeft gericht.
Zij zou dan een heel wat belangrijker deel van de Nederlandsche openbare meening
met zich hebben gehad dan thans de Belgische, toen zij haren gezant in Den Haag
naar het Plein zond. En die openbare meening zou dan aan harde werkelijkheid
houvast hebben gevonden, en niet hebben behoeven te tasten naar het droombeeld,
dat lijders aan franskiljonsche koorts voor zich meenen te zien.
De politiek ter dood veroordeelde Hippoliet Meert was bij geheel de herdenking
alleen in den geest aanwezig; wel heeft Mr. Van der Broeck bij de opening der
tentoonstelling in de kantoren van het A.N.V. een rede gehouden, maar ook deze
rede was in geen enkel opzicht in strijd met het wezen en de bedoelingen van ons
Verbond, kenmerkte zich door juist begrip van de omstandigheden, waaronder zij
werd gehouden. Ook in deze rede was dus ook niets, dat met recht kwetsend kon
worden geacht voor een bevriend volk, al was de omstandigheid, dat deze ter dood
veroordeelde van zijn leven deed blijken, niet in den haak in de oogen dergenen, die
deze vonnissen werkelijk ten uitvoer wilden zien gelegd.....’ indien er zulken zijn
misschien’.
Zoo liggen de feiten, waarvan men de beteekenis alleen heeft kunnen opblazen,
nadat men ze eerst onjuist had voorgesteld.
Voor het A.N.V. is het gebeurde een sprekend bewijs, dat het op den goeden weg
is. Het zou er slecht uitzien als de franskiljons zich over ons niet ergerden, maar het
ware bedenkelijker, als er voor redelijk denkenden in België reden bestond zich over
ons Verbond te ergeren. Dat ware het geval, als wij ons partij stelden in den strijd
daarginds over de politieke middelen, waardoor aan de Nederlandsche beschaving
de plaats kan worden verzekerd, waarop zij recht heeft op grond van hare waarde en
van de zedelijke beteekenis, die zij voor een groot deel van het Belgische volk bezit.
Daarover nog een enkel woord, omdat wij in ons vorig nummer blijkbaar nog niet
duidelijk genoeg zijn geweest op dat stuk.
Men verwijt ons in een ingezonden stuk, dat wij de Vlaamsche activisten anders
behandelen dan hun tegenstanders. De schrijver van dit stuk maakt het ons al zeer
gemakkelijk zijn stuk ter zijde te leggen, door een zinnetje als dit: ‘....ik durf niet
hopen, dat U dit stukje in Neerlandia zult willen opnemen. Aan dergelijke
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grootmoedigheid heeft dit tijdschrift ons niet gewoon gemaakt’. Wat is dit anders
dan een speculatie op de neiging, die voor de Hollanders kenschetsend is, om te
zeggen: ‘nu juist!’? Neen, dit is niet de wijze, waarop men ons ‘grootmoedig’ stemt,
lees, ons iets verzoekt. Maar het verwijt zullen wij den lezer niet onthouden, omdat
het ons gelegenheid geeft, ons daarover te verantwoorden.
De schrijver verwijt aan de redactie, dat zij is afgeweken van haar
onzijdigheidsplicht door bij de vermelding van Hippoliet Meert de toevoeging te
maken ‘wat ook zijn fouten mogen geweest zijn’ n.l. op staatkundig terrein, terwijl
wij dat hebben nagelaten bij de vermelding van Van Cauwelaert, die toch waarlijk
ook wel fouten zal hebben begaan.
Hier worden de dingen op hun kop gezet. Onze opmerking toch had niets te doen
met zedelijke waardeering, maar alleen met feiten. Indien de dingen in Vlaanderen
zoo waren geloopen, dat de staatkunde van Meert een feitelijke rechtvaardiging had
gevonden, dan zou er reden zijn geweest, om over de politiek der Van Cauwelaerts
te spreken met de toevoeging, die wij thans maakten ten aanzien van den Vlaamschen
pionier van ons Verbond. Door in een dergelijke zinsnede een zedelijke beoordeeling
(lees veroordeeling) te zien, maakt de schrijver van het stuk zijn standpunt niet sterker.
De vraag, of wij persoonlijk, samenwerking met den bezetter in oorlogstijd mogelijk
achten of niet, heeft met het standpunt van het A.N.V. in het Vlaamsche vraagstuk
niets uitstaande.
Daarvoor is alleen van belang, dat de steun, dien het aan de Nederlandsche
beschaving verleent, zooveel mogelijk tot zijn recht komt. Daarom heeft het Verbond
alle reden het te betreuren, dat de onderlinge verdeeldheid de Vlamingen belet voor
hun taal en beschaving met volle kracht op te komen. Aan alle verschillen van
politieken en van godsdienstigen aard behoort hiervoor het zwijgen te worden
opgelegd. Van Vlaamschen kant verwijt men den Nederlanders hun gebrek aan
belangstelling, men brengt een zaak niet verder door verwijten en tegenverwijten.
Maar wellicht willen de Vlamingen ook eens bedenken, dat verbreeding der
belangstelling voor den Vlaamschen strijd in Nederland wordt bemoeilijkt doordat
degenen, die de zaken niet ten volle kunnen beoordeelen, getuigen zijn van zooveel
strijd over den weg waarlangs het Vlaamsche ideaal moet worden bereikt en over
den aard van het ideaal zelf.
Een ander verwijt heeft de Haagsche Post ons gemaakt. Eigenlijk is het meer een
goede raad. Is het zwakke punt bij U niet, vraagt het weekblad, dat gij niet genoeg
gelegenheid geeft tot kennismaking en kennisvernieuwing? Dat is een vraag, die het
Hoofdbestuur stellig ernstig in overweging zal nemen, en blijkens de notulen der
jongste hoofdbestuursvergadering, zullen de stamdagen een geregelde instelling gaan
vormen. Wij gelooven, dat niemand ons weerspreken zal, indien wij dit besluit zeer
gelukkig noemen. De uitkomst van Dordt bewijst het. De herdenkingsdagen hebben
het Verbond een veel ruimere plaats verschaft in het gedachtenleven dergenen, die
onze taal spreken, dan het voordien had en het misbaar, dat de franskiljons daarbij
gemaakt hebben, kon daartoe alleen bijdragen.
Inmiddels, het zeer hooge peil van dezen stamdag, legt verplichtingen op. Dat
moet gehandhaafd blijven, en het is de vraag of door al te drukke herhaling dit peil
niet in gevaar zou komen. Redenaars van het gezag en de welsprekendheid van
minister De Visser zijn nu eenmaal niet overtalrijk.
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In zoover is dus aan den raad van de Haagsche Post reeds gevolg gegeven, voordat
die werd uitgesproken, de afdeelingen - het voorbeeld van Den Haag moge tot
navolging prikkelen - kunnen in die richting zeer veel mee werken.
Er is een andere kant aan dit vraagstuk nog. Wij hebben in ons inleidend opstelletje
de vorige maand er de aandacht op gevestigd, dat wij ons wapen Neerlandia, niet
moeten afstompen door daar al te veel aandacht te geven aan onderlinge verschillen
van opvatting. Een veiligheidsklep daarvoor behoort men echter te vinden en indien
de nieuwe redactie met de stoutmoedigheid van de jeugd, het wijze hoofdbestuur
iets zou mogen vragen, dan zou het dit zijn: Bevordert, dat de groepen dikwijls
bijeenkomen, om in onderlinge bespreking de overtuiging te versterken, dat een
goede koers gevaren wordt.

Neerlandia. Jaargang 27

92

Goed Nederlandsch werk.
Belofte maakt schuld. Wij hebben in ons vorig nummer met een enkele opmerking
de aandacht gevestigd op het uitnemende welslagen van den eersten der reeks
Zuidafrikaansche studentendagen.
Wij hebben gezegd, dat wij daarop nog even terug wilden komen.
De zaak verdient het. Wie deze dagen heeft meegemaakt, zal hebben bespeurd,
dat wij in deze richting werkende, het besef van samenhoorigheid grootelijks kunnen
versterken. Het samenzijn van ver uiteenwonende stamgenooten verdiept het inzicht
in de kracht der gelijkgezindheid, omdat daardoor het besef wordt verlevendigd, dat
verschillen in opvatting en levenshouding tusschen hen veelal worden bepaald door
omstandigheden, en niet door eigen bedoeling. In de Zuidafrikaansche jongelingschap
werden de met hen verkeerende Nederlanders eraan herinnerd, dat zij onder
soortgelijke omstandigheden waarschijnlijk in zich de hoedanigheden zouden hebben
ontwikkeld, die hun in deze jongelui aantrekkelijk voorkwamen. En omgekeerd,
moeten deze studenten de opmerking hebben gemaakt, dat hetgeen hun min of meer
vreemd voorkwam in de Nederlanders, met wie zij in aanraking komen, voor een
zeer groot deel verklaring vindt in de omstandigheden, waaronder deze Nederlanders
leven, van klimaat, verleden en dergelijke.
Professor Casimir heeft in zijn rede bij de ontvangst op het Departement van
Onderwijs er de aandacht op gevestigd, dat wij Hollanders, als wij in Zuid-Afrika
komen, soms den indruk krijgen, als leefden wij te midden van onze voorouders uit
de zeventiende eeuw. De studenten uit Zuid-Afrika, hier in Nederland studeerend,
krijgen daarentegen gelegenheid, hun eigen beschaving te toetsen op de wijze, waarop
wij dat doen bij de studie der klassieken.
Zij zien voor zich ontwikkelingsmogelijkheden en onze fouten zijn voor hen,
zooals een schip op het strand een baken voor de scheepvaart vormt, een
waarschuwing, die hen, als ze in hun mooie land zich wijden aan hun maatschappelijke
taak, bij hun cultuurbouwend werk, gevaren zal doen vermoeden, waaraan ze achteloos
voorbij zouden zijn gegaan, indien hier daardoor hun aandacht niet was getrokken.
Dagen als deze zijn vooral van belang, omdat ze jonge menschen met groote
ontwikkelingsmogelijkheden brengen in beschaafden kring. Dat is een der
schaduwzijden van het studentenleven in den vreemde, dat de vreemdeling eigenlijk
alleen of althans vooral in aanraking komt met personen van vrij beperkte
ontwikkeling. Voor beide partijen is dat te betreuren, voor den bezoeker, omdat hij
iets mist, dat hij thuis had en veelal geneigd zal zijn uit het beschavingspeil van zijn
omgeving een slotsom te trekken voor geheel het volk; voor het volk, dat gastvrijheid
verleent, omdat een dergelijk oordeel over den beschavingsgraad en over de
ontwikkeling van het ontvangende volk onbillijk is.
De medestudenten uit het land zelf kunnen maar voor een deel een tegenwicht
vormen voor deze tot te lage waardeering leidende omstandigheden, omdat jonge
most nu eenmaal anders zich gedraagt dan belegen wijn, ook al is het gewas nog zoo
goed.
Wij hebben dus een onmiskenbaar belang bij dagen als deze. Ze dragen er toe bij,
dat men ons naar waarde aanslaat, ze geven ons gelegenheid ons volk van den besten
kant te doen kennen aan jonge menschen met een voor indrukken zeer ontvankelijk
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gemoed. Ze bieden ons cen kans tot onwillekeurige propaganda voor de Nederlandsche
beschaving, ze geven ons gelegenheid iets te schenken, dat waardeering vinden zal.
Een der jongelui, de heer Malherbe, duidde dat aan, bij zijn uiting van hartelijken
dank op Voorlinden, toen hij een vergelijking trok tusschen zijn gastvrouw en
gastheer, den heer en mevrouw Loudon, en zijn ‘ploerterij’, zooals dat nog steeds in
de studententaal heet, en hij getuigde, dat de herinnering aan dagen als deze weer
boven zal komen in later dagen. Dan zal er een vriendelijke gedachte worden gewijd
aan ons volk, die zal worden overgedragen aan kinderen en kindskinderen.
Minister De Visser heeft zeer goed werk gedaan, door deze jongelui te ontvangen
en hun de gelegenheid te geven tot kennismaking met Nederlanders van aanzien en
beteekenis in ons land, door met de studenten gast te zijn op den tweeden dag. De
regeling was in goede handen en de drie ontvangende vereenigingen (Algemeen
Nederlandsch Verbond, Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging en
Nederlandsche Studentenorganisatie) hebhen eer van hun werk.
Uit dezen eersten dag zullen andere voortvloeien; wij hebben de vorige maand
reeds verteld, dat enkele uitnoodigingen de jongelui bereikten en, als is er dan wellicht
niet overal in den lande een man met zooveel liefde voor de studeerende
jongelingschap en met zooveel gezag, als hier professor Casimir, al kan niet elke
stad hun toonen, wat mevrouw Kröller in haar prachtige verzameling kunstwerken
hun den eersten middag reeds kon laten zien, al bewijst niet steeds een der ministers
der kroon hun de eer van een ontvangst en een hartelijk gemeenzaam gesprek als
hier minister De Visser, ook elders zullen ze kennis kunnen maken met het beste,
dat de Nederlandsche beschaving heeft aan te bieden, ook elders zal hun gelegenheid
kunnen worden geboden indrukken op te doen van blijvenden aard.
De buitenlandsche studenten in ons land zijn zoo weinig talrijk, dat dergelijke
ontvangsten mogelijk zijn en het spreekt van zelf, dat die allereerst goede gevolgen
beloven bij degenen, die in onze huiselijkheid kunnen worden opgenomen, omdat
ook de kinderen hen verstaan en zij wederkeerig de hoop van Nederland.
Dat de Afrikaners daarvoor vóór de Vlamingen aan de beurt kwamen, spreekt wel
vanzelf; voor hen is de band met het eigen thuis zooveel meer gerekt, maar wij willen
toch niet nalaten de hoop uit te spreken, dat ook voor de Vlamingen, die de
Nederlandsche hoogescholen bezoeken, een dergelijke gelegenheid zal worden
geschapen. Voor hen is het wellicht nog meer noodig, omdat bij hen in het eigen
land de indruk wordt gewekt van Nederlandsche minderwaardigheid op het stuk van
beschaving. Wie helpt die indrukken te verzwakken en uit te wisschen, doet goed
Nederlandsch propagandawerk,1) draagt bij tot verlevendiging van het begrip voor
ons, tot verhooging van ons aanzien, toont zich een goed lid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Het is niet alleen uitgestelde winst, die daardoor wordt beloofd. Er is onmiddellijk
gewin. Wie dit propagandawerk doet, toont onze beschaving van haar besten kant,
vergroot en verdiept eigen kennis van de uitingen dezer beschaving èn om zijn
propaganda den goeden indruk te doen maken èn door de wijze, waarop de gast de
dingen ziet. Hij zal ons dikwijls bewust maken van een voorrecht, dat wij als iets
vanzelfsprekends hebben aanvaard; hij zal soms ons een nieuwen kant der dingen
toonen, die ons was ontgaan. De gasten kunnen ons sterken, de zwakken onder ons
vooral behoeven dat maar al te zeer, in dat geloof in eigen beschaving, dat van
1) In dit verband dient met erkentelijke vreugde te worden gewaagd van de uitwisseling van
Hollandsche en Vlaamsche kinderen tijdens de zomervacantie, waarvoor aan den Dietschen
Bond de eer toekomt.
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welhaast elken Franschman een zoo voortreffelijk propagandist voor zijn beschaving
maakt.
Minister Van Karnebeek heeft in zijn rede aan tafel in Dordrecht gezegd: ‘wij
staan wellicht aan het begin van een nieuwe periode, waarin niemand weet wat
Nederlands rol zal zijn.’
Wat die rol ook worden moge, wij zullen die alleen kunnen vervullen, indien wij
gelooven in ons zelf, in de macht van onze eigen beschaving, in de kracht van dit
wapen, dat niemand wondt, maar onszelf sterk maakt.
Daarom moet elke gelegenheid worden aangegrepen, om ons geloof daaraan te
verstevigen en propaganda van de soort als de studentendagen ons nopen te maken
is daarvoor bij uitstek geschikt.
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Het Nederlandsche Volk in Ned. Indië.
Daar is bijna geen familie in Nederland, die niet op de een of andere wijze
betrekkingen met Oost-Indië onderhoudt. Hoevele zijn er niet, die onder hare telgen
mannen of vrouwen tellen, die zich in het ambtelijk of maatschapplijk leven daar
ginds een eervolle plaats verwierven; wie durft het aandeel berekenen, dat de koloniën
hadden en hebben in het ontstaan en in de belegging van zoo menig familievermogen;
kan het anders of de belangstelling van breede kringen uit ons volk gaat naar dit
overzeesch gebied uit.
Uit betrekkingen, aangeknoopt slechts om handelsgewin, is geleidelijk een
verhouding ontstaan, waarbij het Nederlandsche volk de rijken en stammen, die het
op de verschillende eilanden aantrof, samenvatte in één staatsverband, dit laatste
onder leiding hield en daarbinnen, steeds nauwkeuriger en meer tot in bijzonderheden
afdalend, de noodige regelingen trof op allerlei gebied, ten einde daar, in het belang
van alle bestuurden, ontwikkeling op geestelijk en stoffelijk gebied mogelijk te
maken, haar zooveel mogelijk gunstige voorwaarden te scheppen.
Door al die volkeren daarginds samen te vatten in één staatsverband, heeft
Nederland ze op eenmaal opgeheven tot in de rij van de meest ontwikkelde volkeren
van het Westen. Het doet ze mede genieten van de plaats, die het zelf onder de
Europeesche mogendheden inneemt, van het aanzien, dat het bij die rijken bezit. Zelf
niet betrokken bij den wedijver in macht der groote mogendheden, verschaft het ook
dien volkeren de gelegenheid om daarbuiten te blijven en hunne kracht nagenoeg
onbeperkt aan te wenden in de richting van eigen ontwikkeling, inwendige versterking,
eigen groei.
Dit geldt het staatsverband met zijn optreden naar buiten. Maar ook naar binnen
geschiedde er veel. Op de eerste plaats werd ook hier voorkomen eene wrijving
tusschen die verschillende volkeren, met hun groot onderling verschil op geestelijk
en stoffelijk gebied, eene wrijving, welke bij al die verschillen niet achterwege ware
gebleven, had niet eene onpartijdige macht de tegenstrijdige belangen in evenwicht
gehouden. Op de tweede plaats werden de Nederlandsche geestelijke goederen voor
de inheemsche volkeren de bron, waaruit zij, voor hun verstandelijk leven nagenoeg
alle, voor hun gemoedsleven gedeeltelijk ook, konden putten ter verrijking en
verdieping van hetgeen zij zelf op dit gebied bezaten. En Nederlands stoffelijke
rijkdom leverde het noodige tot ontginning van hetgeen de natuur aan hulpmiddelen
bood, zijn ondernemingsgeest stichtte in allerlei takken van landbouw of nijverheid,
van handel en scheepvaart de bedrijven, die even zoovele middelen waren tot
vermeerdering van het maatschappelijk inkomen ginds. De steeds talrijker inheemsche
bevolking deelt op velerlei wijzen in dit grooter inkomen, hetwelk zonder die
Nederlandsche medewerking niet op die wijze zou zijn aangegroeid; zij zag zich den
strijd om het bestaan dientengevolge zeer vergemakkelijkt.
Een leidende taak op nagenoeg elk gebied, waarop het menschelijk leven voor
groei en ontwikkeling doelbewuste regeling eischt, zoo zou ik Nederlands taak in
Oost-Indië kort willen kenschetsen. Voor het tegenwoordige zeker, maar niet minder
stellig voor afzienbare toekomst. Zoolang niet die diepgaande geestelijke en stoffelijke
verschillen tusschen de inlandsche volkeren wegvallen, zoolang deze niet een peil
van ontwikkeling hebben bereikt, dat met het Nederlandsche van thans vergelijkbaar
is, zoolang heeft het Nederlandsche volk in Oost-Indië een taak te vervullen. Een
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taak, welke het door den loop der geschiedenis op zijne schouders gelegd vindt, en
waaraan het zich niet kan en mag onttrekken, ten eerste omdat het zijn zedelijke
plicht is die taak zoo goed mogelijk te volbrengen, maar op de tweede plaats niet
omdat het zou zijn tegen het eigen belang zoowel als tegen dat der inheemsche
volkeren ginds.
Een zedelijke plicht. Voor een volk zoo goed als voor den enkeling geldt het, dat
de opgelegde, vooral uit eigen handelingen voortvloeiende taak naar beste krachten
behoort te worden volbracht. En voor dit laatste staan wij hier. Onze voorvaderen
hebben ons die taak op de schouders gelegd, aan ons haar uit te voeren.
Het eigenbelang. Hoe zou Nederland in aanzien dalen, inboeten aan zedelijk en
stoffelijk gezag, indien het de taak in Indië neerlegde, die aan andere handen overliet.
Hoeveel volkskracht ware nutteloos aangewend, welk een inzinking zou het geven,
als door eigen zwakheid ons Indië verloren ging.
En het belang dier volkeren daar? Hoe zou het in hun belang kunnen zijn, indien
hunne ontwikkeling, nog eerst betrekkelijk kort geleden aangevangen, en waarop de
Nederlandsche leiding een Nederlandsch stempel drukte, werd onderbroken om in
het gunstigste geval in geheel andere richting af te buigen.
Wij kunnen als volk onze taak in Ned.-Indië vervullen en goed vervullen. Mits
wij ons niet slechts van haar maar ook van onze eigen kracht bewust zijn, mits wij
weten, waartoe wij in staat zijn, als wij willen. Mogen die betrekkingen met Indië,
waarop ik in den aanvang dezer regelen doelde, er toe bijdragen, dat wij niet alleen
steeds duidelijker onze taak daar te lande zien, maar ons tevens steeds sterker er van
bewust worden, dat wij in staat zijn haar naar behooren te vervullen, dat dit laatste
slechts afhangt van onze eigen zelfbewuste kracht als volk.
Wageningen.
J.C. KIELSTRA.

Wakker blijven!
Een der feestredenaars in Dordrecht heeft de aandacht gevestigd op het feit, dat ons
zilveren jubileum bijna samenvalt met dat der Nederlandsche vorstin.
Daarin liggen voor ons Verbond mogelijkheden.
Van tal van plaatsen komen berichten, dat de Nederlanders er elkaar hervinden,
om gezamenlijk het jubileum der Koningin te gedenken. Zij toonen zich van hun
Nederlanderschap thans sterker bewust. Liever dan er over te treuren, dat dit
bewustzijn bij hen een Doornroosjesslaap kon ingaan, willen wij er ons over
verheugen, dat een prins de schoone slaapster is komen wekken.
Maar tegelijk moet worden verhoed, dat dat bewustzijn weer indommelt. Het is
goed feest te vieren, als de regeering der koningin verjaart, maar dan moet men
wakker blijven en niets is daartoe beter geschikt, dan de prikkel van de verplichting,
die in elk voorrecht schuilt. Die Nederlanders daar in den vreemde, zij kunnen een
boodschap van thuis hooren elke maand in Neerlandia, zij kunnen er toe bijdragen,
dat de Nederlanders thuis zich hunner herinneren door in het maandblad van ons
Verbond te verhalen van hetgeen zij doen, om het stambewustzijn te verlevendigen,
te vertellen, wat daar geschied is en voorbereid wordt, om de eer van den
Nederlandschen stam te verhoogen. Zij kunnen door zich aan te sluiten bij het Verbond
dit helpen in zijn werk van steunverleening aan de stambroeders en zusters in den
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druk, zij kunnen den band aanhalen tusschen de Nederlanders in de verstrooiing
onderling en met het kerngebied.
Wij hebben hen noodig bij ons werk, opdat ons werk ook hun meer ten goede kan
komen, dan thans het geval is. Is het eigenlijk niet een weinig beschamend, dat wij
ons moeten behelpen met een maandblad, terwijl wij Nederlanders thuis en in de
verte elkaar eigenlijk zooveel te zeggen hebben, dat wij dagelijks elkaar wel even
mochten spreken? Onze duizendtallen leden moeten tienduizendtallen worden. Hoe
sterker wij worden, hoe meer wij genoopt zullen zijn te doen voor onszelf en anderen.
Kracht is wil tot handelen, althans verplichting tot doen. De Nederlanders in
Tsecho-Slowakije, in de andere successiestaten van Oostenrijk-Hongarije, in Keulen,
Zürich en elders in de verstrooiing, die zich gereed maken het jubileum der Koningin
te vieren, zij mogen weldra het aantal afdeelingen in het Buitenland op de wereldkaart
van ons Verbond doen toenemen.
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Dietsche Kantteekeningen.
Stambepeinzingen Ioopen gevaar in onwezenlijkheid verloren te gaan,
zoo zij niet de vaste kern van Nederland in zijn staatsleven steeds in haar
midden weten te plaatsen.
Prof. Dr. H.T. COLENBRANDER.

Ruimer vooruitzicht.
De rede van professor Colenbrander, waaruit wij voor onze kantteekeningen ditmaal
het motto kozen, werd gehouden voor de Nederlandsche Maatschappij van
Letterkunde. Het feit, dat ons Verbond zijn zilveren feest herdacht, is wellicht niet
geheel vreemd geweest aan de keuze van het onderwerp van dezen redenaar:
Vooruitzichten van den Nederlandschen stam in 1898 en 1923.
Met vreugde hoorden wij in deze rede in schoonen vorm bevestigd, wat wij als
simpele opmerking de vorige maand schreven, ten betooge, dat door zelfversterking
van onzen stam geenszins het gevaar vergroot wordt van verzwakking van dat
gemeenschapsgevoel, dat den vrede moet bewaren.
‘De Volkenbondsidée onderstelt volken; slechts eigen overgeërfde, zelf
onderhouden kracht schraagt mee!’
en niet minder verblijdend is het slot:
‘overzien wij het geheel: nieuwe vooruitzichten! niet steeds zonder duistere
plekken: maar ruimer zeker dan voor een kwart eeuw. En in een opzicht
van wijder beteekenis, dat zij niet beduiden kunnen, zonder dat wij zelven
ons krachtig aangorden ernaar te handelen en voor de verwezenlijking ons
uiterste best te doen!’
Dat is de slotsom uit een weloverwogen betoog, waarin geenszins werd gestreefd
naar een vooruitbrengen van de heldere tinten alleen. Het is een aansporing tot alle
Nederlanders, maar zeer in het bijzonder tot ons ook gericht, bij het begin van onze
tweede kwarteeuw, onze beteekenis voor de Nederlandsche stamdeelen ook buiten
Nederlandsch staatsverband is afhankelijk van de wijze, waarop Nederland de kansen
aangrijpt, die in het kristalliseeringsproces der wereld daarvoor zich opdoen. Onze
verantwoordelijkheid is grooter geworden, wij kunnen nu bewijzen of wij gesneden
zijn uit het goede hout.

In een slop.
Het is voor een buitenstaander niet zoo heel eenvoudig, zich uit den baaierd van
Vlaamsche meeningen een oordeel te vormen over de beteekenis, die voor onze taal,
voor de Nederlandsche beschaving, moet worden gehecht aan de dingen, die leidden
tot de Belgische regeeringscrisis. Een dergelijk oordeel uit te spreken, zou bovendien
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met zich brengen, dat men zich vereenzelvigde met de eene of met de andere politiek
in België. Daaraan denken wij niet. Het feit op zich zelf, dat het hoogeschoolvraagstuk
staatkundig gesproken in een slop is geraakt, is inmiddels wel van beteekenis. Men
kan in sommige ziektegevallen den arts hooren verklaren: dat moet erger worden
om beter te kunnen worden; daaruit zou men den troost kunnen putten, dat de
moeilijkheden van thans de noodzakelijkheid van een regeling, welke dan ook, in
het licht stellen. Dat moet, dunkt ons, thans ook hun wel duidelijk worden, die tot
nu toe van die noodwendigheid niet overtuigd waren.
Dit kan tot gevolg hebben dat de tegenstanders van de Nederlandsche Universiteit
te Gent eindelijk en ten laatste de wapenen zullen laten zakken. Dit moet vroeg of
laat toch gebeuren. Het Vlaamsche Volk staat althans op één punt onwrikbaar: Het
moet zijn universiteit hebben te Gent in de plaats van de Fransche. Dan kan eindelijk
het heerlijke licht van de kennis door de wolken breken, en deze verjagen, d.w.z.
dan kan eindelijk de geestelijke vorming van het Vlaamsche volk met kracht en
goeden uitslag worden aangepakt.

Ter herinnering!
Onze vertegenwoordiger in Bangkok, de heer W. Blankwaardt Jr. zendt ons een
aardig kiekje van een bord, dat de plaats aanduidt, waar eenmaal het fiere gebouw
der Oost Indische Compagnie heeft gestaan. Hij heeft over het feit zelf al vroeger
een en ander verteld aan onze lezers. Men vindt hem zelf op het plaatje naast het
bord, daarvóór staat een oude Siameesche, die zich thans eigenaresse acht van de
gronden, in 1634 door den
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koning van Siam aan de Oost Indische Compagnie geschonken.
Het ligt in de bedoeling, het terrein te laten doorzoeken naar sporen van de
Compagnie, maar daarvoor zal het eerst van eigenaar moeten verwisselen en hoewel
het ten eenenmale ongeschikt is voor landbouw wegens zijn hooge ligging, schijnt
de bezitster er nog al wijs mee te zijn.

Goede en minder goede Nederlanders.
Aan een gedachtenwisseling in de N.R. Ct. over de Nederlanders in Zuid-Afrika
ontleenen wij, dat de heer Johan Rissik, gewezen administrateur der
Transvaalprovincie, benoemd is tot lid van den spoorwegraad; dat regeering en
parlement in de Unie bij het maken van een wet, rakende de financiën des lands het
inzicht en den raad inwonnen van een daar gevestigd Nederlander. Er wordt voorts
herinnerd aan het feit, dat aan universitair, hooger, middelbaar en lager onderwijs
menig bekwaam Nederlander zijn diensten ziet erkend en dat het voor een groot
gedeelte Hollanders zijn, die door het schrijven en uitgeven van schoolboeken de
Afrikaansche taal helpen vormen. Hollanders treden op als keurmeesters van vee,
Hollandsche dokters en Afrikaansche artsen aan onze hoogescholen gevormd, mogen
zich over het algemeen in een goede praktijk verheugen.
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De diensten van de enkele Hollandsche Mijningenieurs, werkzaam bij de
goudmijnen in Z.-A., worden wel ter dege op prijs gesteld, getuige de vele en
belangrijke opdrachten, die hun worden toevertrouwd.
Het Uniegebouw te Pretoria, het Stadhuis te Johannesburg en vele andere openbare
en particuliere ge-
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bouwen staan daar als een blijvend bewijs van wat in Nederland geboren
bouwmeesters vermogen op hun gebied.
Op het gebied van schoone kunsten, schilderen en beeldhouwen, nemen. ‘wij’ hier
een niet te miskennen plaats in.
Er wordt voorts de aandacht gevestigd op het feit, dat de rolprent Nederland van
de Vereeniging Nederland in den Vreemde, goed werk doet.
Het is wel eenigszins beschamend, dat aan deze mededeelingen een andere wordt
toegevoegd, waaruit blijkt, dat jonge Nederlanders in de Unie er meenden te kunnen
komen door te steunen op hun stamverwantschap.
Een dergelijke onderschatting heeft Zuid-Afrika niet verdiend, Nederland niet,
dat men aldus zijn naam misbruikt, want het is geen goed Nederlander, die aldus
zich een plaats wil veroveren.

Britsche erkenning.
De voordrachten door professor Lorentz aan de Londensche universiteit en andere
hoogescholen gehouden, zijn aanleiding geworden voor een warme huldiging van
den Nederlandschen geleerde, door prof. Sir William H. Bragg, die meende, dat
Nederland meer genieën en knappe mannen op de vierkante mijl scheen te hebben
dan Engeland en o.a. aan een feestmaaltijd, waar Sir Walter Townley de gelegenheid
aangreep, om te betoogen, dat het waarlijk niet Engelands schuld is geweest, als
Nederland en Engeland in goede verstandhouding tot elkaar zijn gebleven; de houding
van het Nederlandsche volk was er gedurende den oorlog steeds op gericht de goede
betrekkingen met Engeland te onderhouden.

Wijzelf in een spiegel.
Dezelfde spreker was aan het woord ter jongste bijeenkomst van Nederland in den
Vreemde in Amsterdam en sprak met gepaste vrijmoedigheid tegenover een
Nederlandsch gehoor zijn oordeel uit over Nederlands plaats in de wereld. Niet ieder
zou dit vermogen te doen zonder ernstig aanstoot te geven; de voorzitter der
Anglo-Batavian Society is niet de eerste de beste trouwens. Het kan ons stellig geen
kwaad doen, ons zelf eens te zien in het licht, waarin anderen ons zien, integendeel,
wanneer welwillende beoordeelaars als Sir Walter blijkbaar is, ons eens vaker kwamen
vertellen, hoe zij ons zien, zou dat stellig winst beteekenen.
Ons gevoel van eigenwaarde zal ons wel behoeden voor overdreven haast in het
gevolg geven aan goeden raad van buiten, wanneer die ons niet past. Maar inmiddels
geven wij ons nog eens rekenschap van de redenen, die ons bij bepaalde daden leiden,
en indien dat ten gevolge heeft, dat wij ze op hun doelmatigheid en noodzakelijkheid
nog eens toetsen, dan kan dat stellig geen kwaad.
Over het algemeen maakte echter deze rede meer den indruk te zijn voorbereid
met het oog op een Engelsch gehoor, dan op een Nederlandsch. Wij hadden gaarne
nog iets meer gehoord van den indruk, dien wij op anderen maken, ook al zou dat
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waarschijnlijk niet alles zoo aangenaam hebben geklonken als het meeste, dat sir
Walter thans tot zijn gehoor kon zeggen.

Rolprentpropaganda.
De Nederlandsche Gezant te Boekarest, Dr. Hendrik Muller, heeft dit jaar de reeks
zijner uitnoodigingen besloten met die van een filmvertooning over Nederl. Indië,
dank zij de rolprenten hem geleend door de Vereeniging ‘Nederland in den Vreemde’
en het ‘Koloniaal Instituu't’. Een vijfhonderdtal gasten, onder welke de Koning en
de Koningin, het Hof, de Regeering, de hooge geestelijkheid, het Corps Diplomatique,
de groothandel, de hoogleeraren, enz. vulde de zaal geheel.
Met grooten bijval en belangstelling werd de prachtige voorstelling gevolgd, welke
werd voorafgegaan door eene verklarende rede van den Gezant.
Verleden jaar werd op gelijke wijze de beroemde groote flim over Nederland van
eerstgenoemde Vereeniging daar vertoond voor het zelfde publiek, alsmede in de
provincie.
De Nederlanders in Roemenië zijn opgetogen, dat ons land aldus nog meer bekend
en geëerd wordt, zij waren voltallig opgekomen.
De Indépendance Roumaine is vol bewondering voor het landschapsmooi van
Indië door de film weergegeven en voor den wonderbaarlijken arbeid door de
Nederlanders in Indië verricht.
Het banket, dat de Nederlandsche Gezant te Boekarest, Dr. Hendrik Muller, jaarlijks
aan de Nederlandsche kolonie in Roemenië aanbiedt, heeft ditmaal op den verjaardag
van onze Prinses een vijftigtal Nederlanders aan zijn tafel vereenigd.
Een schooner en beter geslaagd feest is daar nooit gegeven en de gasten waren
opgetogen Tot in den vroegen morgen bleef men onder dans bijeen.
De Gezant dankte met name de verschillende aanwezigen, die in het afgeloopen
jaar diensten hadden bewezen aan de kolonie, bracht op de eerste plaats den, op zijn
voorstel, tot Consul Generaal bevorderden Consul C.M. Dozy en diens gade, alsmede
den Heer en Mevr. C.B. de Bruyn hulde, uitte zijn vreugde er over, dat Minister Van
Karnebeek den Heer L.G. van Hoorn had gekozen tot secretaris van het gezantschap
en wees zijn gehoor in vaderlandslievende woorden op den onwaardeerbaren schat,
dien Nederland bezit in de Prinses.
De heer Dozy, den gastheer dankende voor zijn prachtig onthaal, noemde dezen
een waren vader voor de Nederlandsche kolonie, een voorbeeld van plichtbetrachting
en toewijding aan zijn taak.
Algemeen gejuich en het zingen van ‘Lang zal hij leven’ toonde aller instemming
met deze woorden.

Verdwijnende glorie?
Ter jaarvergadering van de Koninklijke Hollandsche Lloyd werd mededeeling gedaan
van een gerucht, dat deze Maatschappij met alle hebben en houden naar het buitenland
verkocht was. De voorzitter van Commissarissen, de heer Van Aalst, deelde mede,
dat wanneer een dergelijke kans zou worden geboden, die zeker in het belang van
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aandeelhouders zal moeten worden overwogen, al zou dat voor bestuur en
commissarissen een zwaar juk zijn. Er zijn, zeide hij, inderdaad dergelijke stappen
gedaan; men hoopt echter de maatschappij voor Nederland te kunnen behouden.
In de rolprent Nederland is de Amsterdamsche haven vertegenwoordigd door het
schip, dat eenmaal de Limburgia heette; het schijnt de vraag, of het niet beter zou
zijn, dit stuk zoo spoedig mogelijk uit de rolprent weg te knippen en te vervangen
door een beeld b.v. van de J.P. Coen. Niet alleen om der wille van de waarheid van
de rolprent, maar ook om ons het dikwijls aangehaalde woord van Coen in herinnering
terug te roepen, dat ons vermaant, niet te wanhopen.
Indien inderdaad de Hollandsche Lloyd zou worden verkocht, zullen wij aan dat
vermaan wel eenige behoefte hebben.
***

Duwaer ter eere.
Wij lazen in het Curaçaosche Weekblad La Cruz dat de Curaçaosche beeldhouwer
J. de Pool te Maracaibo opdracht gekregen heeft voor het Kinderziekenhuis aldaar
een borstbeeld te maken van den heer S. Duwaer, den stichter dier inrichting. De
heer Duwaer was zoo men weet een der beste vertegenwoordigers van het A.N.V.
***
In Rome heeft de Nederlandsche toonkunstenaar Ferdo van Hengelaar door een
uitvoering van eigen werk (drie sonates) in sterke mate de aandacht getrokken van
de Italiaansche muziekwereld.

Neerlandia. Jaargang 27

96

Jaarverslag van het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond over
1922.
De voorbereiding onzer herdenkingsdagen moge eene gegronde verontschuldiging
worden geacht voor de late verschijning van dit verslag, die op haar beurt tot
beperking in den omvang noopt. Deze omstandigheden worden aangegrepen om dit
jaaroverzicht te bepalen tot de gebeurtenissen van het verslagjaar, en, in afwijking
van de tot nu toe gevolgde gewoonte, slechts ingeval van noodzaak, zich te begeven
in het reeds bijna weer half verstreken jaar 1923.

Hoofdbestuur.
Is de toetreding van den heer Mr. P. Hofstede Crull voor Groep Suriname ter
vervanging van den heer Mr. Dr. C.F. Schoch tot het verslagjaar behoorende, reeds
in het vorige jaarverslag vermeld, thans moet ten aanzien van de samenstelling van
het Hoofdbestuur gewag gemaakt worden van het heengaan van den heer Jhr. Mr.
G.A.K. Michiels van Kessenich, die voor Groep Nederland werd vervangen door
Dr. H.W.E. Moller, en van den heer Dr. M. Alvares Correa voor Groep Antillen,
wiens plaats nog niet vervuld werd.
Aan de uitgetreden Hoofdbestuursleden werd dank betuigd voor hetgeen zij voor
het Verbond deden. Als voorzitter van Groep Nederland nam Prof. Dr. A.A. van
Schelven zitting.1)
Aan de dringende noodzakelijkheid, om in afwachting van de wederoprichting
van Groep Vlaanderen, zich te voorzien van deskundige voorlichting in Vlaamsche
aangelegenheden, kon in het verslagjaar eindelijk worden tegemoet gekomen. De
heeren Omer Wattez, Dr. J. Goossenaerts, Mr. E. van Dieren en Mr. E. Wildiers
verklaarden zich bereid daartoe met raadgevende stem in het Hoofdbestuur zitting
te nemen.2)
Om overeenkomstige redenen werd als Zuid-Afrikaner de heer Dr. D.B. Bosman
op gelijke wijze in het Hoofdbestuur opgenomen, terwijl als vertegenwoordiger van
de Nederlandsche Studenten-Organisatie de heer Mr. J.C. Baak met raadgevende
stem de vergaderingen van het Hoofdbestuur bijwoonde.
1) In 1923 bedankten nog de heer Ch.R. Bakhuizen van den Brink, sedert overleden, vervangen
door den heer J.E. Bijlo als afgevaardigde van Groep Ned. Indië, en de heer C. Statius Muller,
zoodat thans het Hoofdbestuur, inmiddels aangevuld met Vlaamsche afgevaardigden, bestaat
uit: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Eerevoorzitter; P.J. de Kanter, Den Haag, Voorzitter; Dr. B.
de Gaay Fortman, Dordrecht, Secretaris-Penningmeester; Dr. H.W.E. Moller, Tilburg; Majoor
K.E. Oudendijk, Den Haag; Mr. K.M. Phaff, 's-Hertogenbosch; Prof. Dr. A.A. van Schelven,
Haarlem, allen zitting hebbende voor Groep Nederland; J.E. Bijlo, Rijswijk; J.S.C. Kasteleyn,
Den Haag; Dr. W. van Lingen, Den Haag, Th.G.G. Valette, Den Haag; allen zitting hebbende
voor Groep Ned. Oost-Indië; Mr. P. Hofstede Crull, Tiel; Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler,
Ondervoorzitter, s-Gravenhage, beiden zitting hebbende voor Groep Suriname: Dr. Th. Lens,
Aerdenhout, zitting hebbende voor Groep Ned. Antillen; Joh Kesler, St. Gilles; Dr. N. van
der Ouderaa, Antwerpen; Mr. W. Thelen, Brussel; Omer Wattez; Schaarbeek; Mr. J. van
Winckel, Lokeren, allen zitting hebbende voor Groep Vlaanderen; Dr. D.B. Bosman, (Z.-Afr.);
Mr. J.C. Baak, (N.S.O.); Jhr. E.J.M. Wittert (Bond v. Ned. Vereen. in Duitschland).
2) Deze heeren werden in 1923 vervangen door de officiëele Groepsafgevaardigden.

Neerlandia. Jaargang 27

Vijfmaal vergaderde het Hoofdbestuur; het Dagelijksch bestuur telkens als de
noodzakelijkheid daarvan bleek; terwijl de voorzitter, die naar Den Haag verhuisde,
ter bespreking der loopende zaken elke week een dag op het kantoor kwam, en de
secretaris bovendien meermalen met den voorzitter in Den Haag overleg pleegde.
Het jaar 1922 was voor het Verbond een belangrijk jaar, gelijk hieronder blijken
zal, voor het Hoofdbestuur niet zonder zorgen. Onverbiddelijk heeft het vastgehouden
aan den eisch der Statuten, waardoor alleen op den duur het Verbond zal kunnen
blijven openstaan voor allen, die tot den Nederlandschen stam behooren, ongeacht
hunne godsdienstige belijdenis of staatkundige overtuiging, en het is duidelijk
gebleken, dat de overgroote meerderheid der leden bij de toepassing van dit beginsel
aan de zijde van het Hoofdbestuur staat. Waarschijnlijk heeft dit het Verbond en
meer in het bijzonder Groep Nederland, gekost den afval der studentenafdeelingen,
al is deze helaas ook te wijten aan misverstand. Het betreft hier wel is waar een gering
oogenblikkelijk materieel verlies, nochtans op ideëele gronden niet te onderschatten,
en ook inderdaad niet onderschat door het Hoofdbestuur en het Bestuur van Groep
Nederland.
Het Hoofdbestuur heeft aanstonds aanraking met de Nederlandsche
Studenten-Organisatie gezocht en gekregen. Deze organisatie werkt internationaal,
mitsdien ook met de studenten in andere stamverwante gebieden. Derhalve stelde
het Hoofdbestuur zich met haar in verbinding.
Groep Nederland zal zeker niets onbeproefd laten om de Nederlandsche studenten
opnieuw in onze beweging te betrekken.
Voor het Verbond is het onmisbaar, dat de jongeren zich onder zijne gelederen
scharen, wil de toekomst veilig worden geacht.
Van onzen kant nam in den Bureauraad der N.S.O. zitting Mr. P. Hofstede Crull.
Er is ook in het afgeloopen jaar op het Verbondskantoor hard gewerkt. In het oog
dergenen, die den staf breken over de hooge administratiekosten van het Verbond
zal ongetwijfeld de mededeeling, dat wij krachten te kort komen, en dus veel werk
moeten laten liggen, althans niet vlug kunnen afdoen, belachelijk schijnen. Zij, die
zich de moeite gegeven hebben, dit werk van nabij gade te slaan, en de
werkzaamheden van het Hoofdbestuur te volgen, zullen anders oordeelen.
Belangstellenden moeten wij verwijzen naar Neerlandia, waarin de verkorte notulen
der Hoofdbestuursvergaderingen het meer en minder belangrijke vermelden. Hier
moeten wij volstaan met een greep uit het voornaamste.
Zoo heeft zich op uitnoodiging van het Hoofdbestuur in Groningen eene commisie
gevormd onder voorzitting van dr. H.P. Coster, ten einde de stamverwantschap van
Nederlanders en Oost-Friezen tot voorwerp van onderzoek te maken en voorstellen
te doen voor aaneensluiting, welke commissie onlangs berichtte bijna met haar taak
gereed te zijn.
De pogingen tot het verkrijgen van samenwerking met verwante vereenigingen,
in ons vorig jaarverslag vermeld, hebben niet den gewenschten uitslag gehad. Het
Hoofdbestuur betreurt het, dat de drang naar aaneensluiting nog altijd zoo gering is.
De verhouding tot de verwante vereenigingen is echter van den vriendschappelijksten
aard en meermalen bleek ook zonder eene organisatie samenwerking mogelijk,
voornamelijk doordat onze voorzitter in de besturen van andere vereenigingen zitting
heeft.
Op verzoek van den Minister van Buitenlandsche Zaken werd door middel der
Boekencommissie leesstof gezonden aan de openbare bibliotheek te Halle in België,
en ter beschikking van het Hollandsche lectoraat in Giessen (Duitschland), werd op
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verzoek van onzen vertegenwoordiger te Frankfurt a/d. Main, Prof. Dr. V.d. Meer
een som gelds beschikbaar gesteld voor aanschaffing van studieboeken.
Aan nog tal van aanvragen om leesstof, muziek en portretten van de Koningin,
deze laatste vooral voor Nederlandsche vereenigingen in Duitschland, kon worden
voldaan, terwijl aan verschillende personen, ten behoeve hunner studie of
buitenlandsche reizen, hulp verstrekt werd met inlichtingen of aanbevelingen aan
onze buitenlandsche verbindingen.
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Op onze beurt ontvingen wij van den heer S.J. Willems te Brussel een groote
verzameling boeken en vlugschriften betrekking hebbende vooral op den boerenoorlog,
die wellicht een aanwinst voor ons archief en voor onze bibliotheek zullen blijken
te zijn.
Vooral op verzoek van Vlaamsche zijde heeft het Hoofdbestuur zijn bemiddeling
aangeboden in het spellingvereenvoudigingsvraagstuk. Deze zaak is nog een punt
van overleg met de Vereeniging tot vereenvoudiging van de schrijftaal. Inmiddels
heeft de voorzitter van het Hoofdbestuur zich schriftelijk en mondeling gewend tot
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met een
bemiddelingsvoorstel dat, indien er aan gevolg wordt gegeven, naar wij vertrouwen,
aan de voornaamste wenschen tegemoet komt.
De Voorzitter van het Hoofdbestuur als zoodanig lid der ‘Bestendige Commissie
voor de Nederlandsche taalen letterkundige congressen’ wendde zich tot zijne
medeleden om hunne meening te vernemen omtrent het weder opnemen van den
arbeid dezer commissie met dit gevolg, dat sommigen zich uit deze commissie
terugtrokken en de meerderheid den tijd nog niet gekomen achtte, om reeds in 1923
een congres uit te schrijven.
Het Hoofdbestuur overweegt ook de vraag, of deze congressen niet hun tijd gehad
hebben, en een andere weg moet worden gevolgd, om de stamverwanten geregeld
samen te brengen.
Met ten deele gunstig gevolg richtte het Hoofdbestuur zich rechtstreeks of zijdelings
tot de Nederlandsche de elnemers aan Belgische tentoonstellingen en de Jaarbeurs
te Brussel, met het verzoek zich vooral ook in hunne opschriften van de Nederlandsche
taal te bedienen.
De lauwheid, waarvan vele Nederlanders bij hun verkeer met de Vlamingen in
het gebruik van onze gemeenschappelijke taal blijk geven, verdient ernstige afkeuring.
Moge toch eindelijk in Nederland het besef doordringen, dat het oneindig veel
waardiger is met stamverwanten in de eigen taal van gedachten te wisselen dan in
een meestal gebrekkig Fransch. Bovendien bewijst men den Vlamingen in hun
moeilijken strijd voor hun rechten een grooten dienst door zich van de
gemeenschappelijke taal, waarvoor wij ons toch werkelijk niet behoeven te schamen,
te bedienen.
In zake de niet-toelating van dr. Tack als leeraar te Enschedé zond het Hoofdbestuur
tot tweemaal toe, doch zonder goeden uitslag, een brief aan den Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van oordeel, dat ten aanzien van dezen
Vlaming, de wet niet juist was toegepast.
Meer in den geest van het optreden van het Hoofdbestuur was de beslissing van
dezen Minister ten aanzien van de Nederlandsche school te Brussel, toen Z.Exc.
terugkwam op het aanvankelijke verbod van toelating van andere dan Nederlandsche
kinderen.
Aan de Belgische Kamer van Afgevaardigden is ongevraagd de voorlichting
verstrekt, waaraan de leden van dit lichaam blijkbaar behoefte hadden, ten aanzien
van het gebruik van het Nederlandsch als voertaal voor wetenschappelijk onderwijs
in ons land.
Nog is werkzaam eene commissie, die het Hoofdbestuur heeft ingesteld om het
van raad te dienen aangaande de mogelijkheid van gelijkstelling van Belgische met
Nederlandsche wetenschappelijke diploma's en de uitwisseling van leerkrachten.

Neerlandia. Jaargang 27

Bij gebrek aan belangstelling en omdat op andere wijze voorloopig in de
dringendste behoeften werd voorzien, moest het Vlaamsch-Woordenboekplan worden
opgegeven.
Het uitgesproken verwijt, dat het Hoofdbestuur dit plan opzettelijk heeft doen
mislukken, is geen weerlegging waard.
Tot den Vlaamschen Toeristenbond trad het Verbond toe als lid-oprichter.
Professor Molengraaff, juist teruggekeerd van eene reis naar Zuid-Afrika, heeft
in eene Hoofdbestuursvergadering zijne bevindingen wel willen mededeelen, en het
inzicht in de daar bestaande toestanden en in de ontwikkeling van land en volk
daardoor verhelderd.
Aan de Hollandsche boekerij en leeskamer te Kaapstad werd geldelijke steun
verleend.
Was er eerst sprake van, dat de kortelings opgerichte Nederlandsche Bond in
Duitschland, de bond van Nederlandsche vereenigingen en van Nederlanders aldaar,
zich als Groep Duitschland van het A.N.V. zou ontwikkelen, het Hoofdbestuur heeft
te rechter tijd ingezien, dat de onmogelijkheid van toetreding van alle
Groot-Nederlanders een onoverkomelijk beletsel was, en zich bepaald tot een
belangengemeenschap, die in 1923 geleid heeft tot wederzijdsche afvaardiging van
een raadgevend lid in de Hoofdbesturen. Van onzen kant is afgevaardigd de heer M.
Blokzijl te Berlijn, terwijl de heer Jhr. Wittert als vertegenwoordiger van den Bond
in ons midden plaats nam. Op het Congres te Nierenhof van den ‘Bond’, waar deze
overeenkomst tot stand kwam, was ons Hoofdbestuurslid, de heer K.E. Oudendijk,
als afgevaardigde aanwezig.
Ten slotte zij vermeld, dat onze Kalender 1923 op tijd verscheen, en vóór 1 Januari
van dat jaar was uitverkocht.

Groep Nederland.
Had het Hoofdbestuur verleden jaar alle reden een weinig opgewekten toon aan te
slaan over den toestand van deze groep, thans mag gezegd worden, dat zij in 1922
zich in meer dan één opzicht herstelde. Geruimen tijd langer dan voorzien was, moest
Mr. Phaff als tijdelijk voorzitter zich met de leiding blijven belasten, maar in Prof.
Dr. A.A. van Schelven werd eindelijk de man gevonden, die alras toonde te weten,
welke richting het uit moest om de Groep tot nieuw leven te brengen. Der Groep
ontviel haar secretaris, en de heer Van Son was alweder bereid voorloopig zijne
schouders onder het in den steek gelaten werk te zetten.
In Neerlandia werden herdacht de verdiensten van het groepsraadslid Dr F.
Buitenrust Hettema, een der oprichters van het Verbond, die door den dood werd
weggenomen. Zijne nagedachtenis zij ook hier gehuldigd
Het Hoofdbestuur stond een bedrag van f 1000.- toe voor propaganda, die nochtans
niet verbruikt werden, omdat het Groepsbestuur bij nader inzien aan andere wijze
van propaganda dan door een vasten propagandist de voorkeur gaf. Inderdaad is het
bewijs geleverd, dat ware stamliefde en warme belangstelling voor de
Groot-Nederlandsche gedachte de beste propagandistische factoren zijn bij den
enkeling, meer dan bij den reiziger in propagandamateriaal. De ongunst der tijden
kostte deze Groep een aantal leden, er traden echter vooral dank zij die propaganda,
ook vele nieuwe leden toe, die onder de nieuwe leiding het hunne mogen doen, om
de Groep vooruit te brengen.

Neerlandia. Jaargang 27

Aan de herdenkingsfeesten van 1 April 1922 te Brielle nam Groep Nederland o.m.
deel door het schenken van een gedenkraam.

Groep Vlaanderen.
Na hetgeen reeds gezegd is, verdient nog slechts vermelding dat eene propagandareis
van den heer K.E. Oudendijk werd voorbereid, maar nog niet uitgevoerd; dat het
Dagelijksch Bestuur zich door persoonlijk bezoek trachtte te overtuigen van de
mogelijkheid van groepsherstel, dat Tak Brussel tot grooten bloei kwam, dank zij
de onvermoeide werkzaamheid van zijn bestuur en dat een flinke tak Lokeren onder
leiding van den heer J. van Winckel verrees, al welke werkzaamheden in 1923 leidden
tot de heroprichting der Groep.
Bij het overlijden van Hugo Verriest deed ook het Hoofdbestuur van zijne
belangstelling blijken door een afgevaardigde, die een krans van het Hoofdbestuur
op het graf legde.

Groep Oost-Indië.
Ook hier mag van nieuw leven gesproken worden. Het Groepsbestuur is met oude
beproefde en jonge frissche
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krachten versterkt, en heeft den arbeid met groote opgewektheid hervat. De afdeeling
Medan, eenige jaren geleden met een vierhonderdtal leden opgericht, scheen ten
doode opgeschreven, maar herrees gelukkig - blijke zij innerlijk krachtiger en
levensvatbaarder.
De geldelijke afdracht aan het Hoofdbestuur werd verhoogd.

Groep Suriname.
Deze Groep gaf blijk van groote opgewektheid. Het bestuur weet den tijd en de in
het land aanwezige krachten ten nutte aan te wenden, om de leden bezig te houden,
in hoofdzaak met lezingen en voordrachten van verschillenden aard. De Gouverneur
gaf meer dan eens blijk van zijne hartelijke belangstelling. Met diens medewerking
is het gelukt, zooals in het vorige jaarverslag is vermeld, een Surinamerolprent te
doen vervaardigen, die op zekere voorwaarden het eigendom der groep geworden
is. Menigeen in ons land heeft reeds van de vertooning mogen genieten.
Groep Suriname, weinige jaren geleden nog schijndood, is een der werkzaamste
takken van het Verbond

Groep Ned. Antillen.
Groep Ned. Antillen beleefde in 1922 een crisis. Vroegen wij verleden jaar om inniger
samenwerking tusschen ‘Nederlanders en Curaçaoenaars’, wij deden dit niet, omdat
wij der Groep het gebrek aan zoodanige samenwerking verwijten wilden, maar omdat
wij in het Verbond het middel tot wegneming der beletselen aanwezig zagen. Het
schijnt echter, dat de Groep hierin geen rol heeft kunnen spelen. Een motie van
afkeuring, naar aanleiding van een door het bestuur aan den Gouverneur verzonden
verzoekschrift in verband met de gebeurtenissen van 17 Juli 1922 door de
ledenvergadering aangenomen, was mede aanleiding tot het heengaan van de meeste
bestuursleden. De aanvulling der opengevallen plaatsen liet lang op zich wachten.
Geen wonder, dat het bestuur een groot gedeelte van het jaar weinig kracht kon
ontwikkelen.
In het begin van 1923 werd een volledig bestuur weer verkregen, dat goede hoop
geeft voor de toekomst.

Zuid-Afrika.
Nog altijd is de verleden jaar uitgesproken verwachting, dat Groep Zuid-Afrika zou
herrijzen, niet verwezenlijkt. Het is ons echter bekend, dat de afdeeling Kaapstad,
aan welke gevraagd is, de aanstichtster te zijn, in dezen werkzaam is en slechts het
juiste oogenblik afwacht. De laatste berichten spreken weer van nieuw overleg, dat
wel hoopt geeft op eene spoedige gunstige oplossing. De reis van prof. Casimir op
uitnoodiging van bovengenoemde afdeeling zal daartoe ongetwijfeld bijdragen. Die
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reis was een doorloopend succes, en heeft bij het Hoofdbestuur het plan doen rijzen
om Afrikaners Nederland te laten zien, zooals prof. Casimir het hunne zag.
Toen vernomen werd, dat de heer L. Penning uit Utrecht Zuid-Afrika ging bereizen,
hebben wij hem verzocht, die reis mede dienstbaar te maken aan de verspreiding der
beginselen van ons Verbond, hetgeen de heer Penning welwillend heeft toegezegd.
Konden wij verleden jaar vermelden, dat de afdeeling Bloemfontein tot nieuw
leven kwam, in 1923 gebeurde hetzelfde met de afd. Potchefstroom. Voorloopig
hebben wij voor deze afdeelingen in Zuid-Afrika slechts één wensch, n.l. dat zij
zullen trachten ‘Kaapstad’ naar de kroon te steken, waar de belangelooze ijver van
Mevr. Loopuyt en van den heer Schoeler wonderen verricht.
Het overlijden van den grooten held Christiaan de Wet werd in Neerlandia herdacht.

Noord-Amerika.
Voor het eerst sinds vele jaren hebben wij thans weer aanleiding aan dit gebied een
afzonderlijk woord te wijden. De pogingen tot groepsvorming gaan daar met
moeilijkheden gepaard, die een gevolg zijn van de groote afstanden. Besloten werd
de Groep schriftelijk uit te roepen, maar tot aanwijzing van afgevaardigden kan nog
niet worden overgegaan, zoolang de Groep niet haar reglement heeft vastgesteld,
waarin de wijze van verkiezing dier afgevaardigden is geregeld. De voortdurende
werkzaamheid van den onlangs afgetreden secretaris der Nieuw-Nederlandsche
afdeeling, den heer Gebhardt van Roonburch, die gelukkig als Groepssecretaris zich
aan de Verbondsbelangen blijft wijden, is ons een waarborg, dat spoedig ook naar
den vorm deze zaak in orde zal zijn.

Zelfstandige Afdeelingen.
Buiten die in de bovengenoemde gebieden, waar zelfstandige afdeelingen in eene
Groep zijn of worden vereenigd, bestaan nog slechts zulke afdeelingen in Duitschland
en te Boekarest. Laatstgenoemde geeft voortdurend teekenen van leven. Haar
secretaris bezocht ons kantoor. Ook in 1922 kregen wij vele dergelijke bezoeken van
stam- en landgenooten in den vreemde. Deze bezoeken zijn een doeltreffend middel
om de wederzijdsche belangstelling en waardeering te versterken en tot verhoogde
inspanning voor ons werk te prikkelen.
De Duitsche afdeelingen zijn alle noodlijdend door de droevige economische
omstandigheden, waaraan dit land ten prooi is. Aan al deze afdeelingen werd op haar
verzoek uit de kas van het Hoofdbestuur geldelijke steun verleend, gelijk aan het
bedrag der verplichte afdracht.

Vertegenwoordigers.
In plaats van afgetreden vertegenwoordigers werden benoemd de heeren: H. Goemans
te Constantinopel; H.G. Muskus te Barquisimeto; B. Kroon te Ismailia; Dr. R. van
Beuningen van Helsdingen te Singapore; A.J.F. de Veer te La Guaira; G.S. de Clercq
te Rio de Janeiro; A.C. Zur Haar te Tampico; Ir. F.J. Blom te Shanghai en J. ter Ellen
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te Mexico, stad, (sedert één geworden met onzen post te Tampico). Vertegenwoordiger
voor Mexico is nu de heer Zur Haar, terwijl Mej. L. Slothouwer werd benoemd tot
vertegenwoordigster op St. Martijn, een vrij eenzamen post binnen het gebied van
de Groep Ned. Antillen, en de heer G. Bakker te Nijlstroom.
De gelegenheid tot eene samenspreking met onzen Vertegenwoordiger te
Stockholm, den heer J. Rippe, werd gaarne aangegrepen.
Wij hebben veel reden tot dankbaarheid jegens hen, die zich op deze wijze
belangeloos aan onze Verbondszaken wijden in het buitenland. Onder onze
‘Vertegenwoordigers’ zijn er ook, die wij gaarne tot meer ijver zouden willen
aanzetten. Een lijst der vertegenwoordigers is opgenomen in het Mei-nr. van ons
maandblad.

Neerlandia.
In 1922 werden voorbereid de onlangs tot stand gekomen wijzigingen in de redactie
en in de wijze van uitgeven.

Boekencommissie.
Verzonden werden 52 kisten boeken, een getal grooter dan in vorige jaren verzonden
werd na '15, uitgezonderd in '20, toen de achterstand van de oorlogsjaren eerst goed
kon worden ingehaald. Die 52 kisten gingen naar: Bochum, Brussel, Hall (Belg.),
Gent, Hoboken, (Belg.), Emmerik, Duisburg-Ruhrort, Elberfeld, Hamburg,
Paramaribo, Buenos Aires, Osterfeld (Wf.), Essen, Norfolk (N. Am.), Budapest,
Magelang, Bloemfontein, Kaapstad, en Potchefstroom; de meeste derhalve naar
Vlaanderen en Duitschland. Het aantal aanvragen is niet groot meer: overal wacht
men blijkbaar op betere tijden. Voor dit jaar zijn tot nu toe een twintigtal in bewerking:
voor N.I., N. Amerika en enkele voor Z. Afrika.
Met de geldmiddelen ging het bevredigend: het tekort over '21 kon worden
aangezuiverd en er was een klein voordeelig saldo. De inkomsten bedroegen f
4727.46, de uitgaven: f 4685.08. Het aantal Begunstigers nam weer
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af, dat der Bijdragers vermeerderde eenigszins: in 't geheel werden onze inkomsten
daardoor wederom geringer. Door sterke bezuinigingen kunnen wij intusschen de
toekomst met niet al te veel zorg tegemoet gaan.
Met volle kracht bleef men in het Boekenhuis werken aan de verzending van
dagbladen, week- en maandbladen tot groote voldoening blijkbaar van de ontvangers.
Wij zijn daarvoor allen, die daartoe hun bladen enz. toezonden, evenals den staf in
het Boekenhuis en alle andere vrienden, ten hoogste erkentelijk. Alles te zamen
werden tot heden verzonden: meer dan 2050 kisten boeken.
Terugkomende op hetgeen wij in het begin zeiden. zijn wij dankbaar dat er in 1922
gelegenheid was zoo veel arbeid te verrichten, waarop de juist verstreken
herdenkingsdagen de kroon zetten. De gedachte is toen verlevendigd, dat welke de
staaktundige grenzen en scheidslijnen ook mogen zijn, die de geschiedenis in den
loop der jaren getrokken heeft, grenzen, die 't A.N.V. wil eerbiedigen, de leden van
den Nederlandschen stam eene cultureele eenheid vormen, die het A.N.V. zijne taak
aanwijst.
De lezers van dit jaarverslag zullen willen erkennen, dat dit een geheel anderen
geest ademt dan dat van de laatste jaren. Er is geen overdreven optimisme voor
noodig, om te erkennen, dat de zorgvolle tijd voor het Verbond voorbij is. Er is overal
nieuw leven, dank zij eene krachtig doorgezette herinrichting en den steun van vele
vrienden. Wanneer ook Groep Zuid-Afrika weer zal zijn gevormd, 't geen wij in 1923
verwachten, is het Verbond in alle stamgebieden stevig ingericht. Overal is men aan
het werk, elk op zijne wijze en naar de behoeften van het gebied, dat men te bewerken
heeft, maar allen trouw aan de beginselen van het Verbond en bezield met den wensch
om tot zegen van den Nederlandschen stam den invloed van het Verbond uit te
breiden.
Aldus was 1922 eene waardige voorbereiding voor de Herdenkingsdagen van het
25-jarig bestaan in 1923.

Beknopt overzicht der Hoofdbestuursvergaderingen van 14 April
en 9 Juni 1923.
Aanwezig 14 April: Dr. H J. Kiewiet de Jonge, eerevoorzitter, P.J. de Kanter,
voorzitter, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, Ondervoorzitter, Dr. B. de Gaay Fortman.
Secr.-Penningm., Mr. P. Hofstede Crull, J.S.C. Kasteleyn, Joh. Kesler, Fr. van Laar,
Dr. W. van Lingen, K.E. Oudendijk, Mr. K.M. Phaff, Prof. Dr. A.A. van Schelven,
Mr. W. Thelen, Th.G.G. Valette, Mr. Joz. van Winckel, Mr. J.C. Baak (N.S.C.), Jhr.
E.J.M. Wittert (Ned. Bond in Duitschland) en C. van Son, Administrateur. (Sommigen
woonden slecht een gedeelte der vergadering bij).

Notulen der vergadering van 3 Februari.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
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Mededeelingen ter kennisneming, o.a.:
Het Centraal Comité voor steun aan Nederlanders in het Buitenland heeft op verzoek
van het A.N.V. aan de Vereeniging Oranje-Nassau te Osterfeld f 100.- steun
geschonken.
De wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat voortaan dergelijke steun worde
verleend in overleg met den Ned. Bond voor Duitschland en alle steun van één
middelpunt uitga.
Aan het Centraal Bureau van den Nederlandschen Tuinbouwraad werd verzocht
op de tuinbouwtentoonstellingen te Gent de Nederlandsche taal niet te verloochenen.
Aan de Regeering werd verzocht in de plaats van den overleden Nederlandschen
consul te Leipzig een Nederlander te benoemen.
Naar aanleiding van een bericht in de Etoile Belge als zou het meerendeel der
studenten aan de Ned. Hoogescholen vreemdeling zijn, heeft het Dag. Bestuur bij
de Senaten onzer Hoogescholen en Universiteiten een onderzoek ingesteld, dat de
dwaasheid der bewering volkomen bevestigt. De uitslag van dit onderzoek werd in
de pers bekend gemaakt.
Aan het Groot Nederlandsch Studenten Congres, te Gent gehouden, is een telegram
van sympathie gezonden.
De Voorzitter heeft den oproep voor oprichting van een Indisch onderwijscomité
mede onderteekend.
Op verzoek van Mr. Van Doorninck, Burgemeester van Meester Cornelis, is aan
de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’ het verzoek van een aantal reizigers
gesteund (echter zonder goeden uitslag), om de spijslijsten en dischkaarten in de
Nederlandsche taal te doen opstellen.
Brief van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, dat zij gaarne zal
medewerken bij het rondleiden van Afrikaners, die ons land mochten bezoeken.
Mededeeling van den heer Plantenga, dat hij om gezondheidsredenen ontslag
neemt als vertegenwoordiger A.N.V. voor Davos-Platz.
Brief van den Dietschen Bond met f 10.- voor het herdenkingsfonds.
Medegedeeld wordt, dat volgens het verslag in de dagbladen deze gift verband
houdt met de meening van den D.B., dat het Hoofdbestuur van het A.N.V. van taktiek
zou zijn veranderd.
Besloten wordt te vragen, of de krantenverslagen in dat opzicht juist zijn en bij
bevestigend antwoord voor de bijdrage beleefd te bedanken.

Aanvallen van verschillenden kant door de Belgische pers.
De Secretaris wijst op aanvallen in het Handelsblad van Antwerpen, Vlaanderen en
De Ploeg. De heer Wattez heeft daartegen een krachtige verklaring in Het Laatste
Nieuws openbaar gemaakt.
Besloten wordt deze in Neerlandia over te nemen.

Het gevaar dat de Nederlandsche leergangen van het A.N.V. in Ned.-Indië
bedreigt door voorgenomen intrekking der Regeeringssubsidie.
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Besloten wordt al wat mogelijk is te doen om opheffing, die zeer schadelijk zou
werken, te voorkomen.

Mededeelingen over de laatste Groepsbestuursvergadering te Batavia.
Hieruit blijkt, dat het Bestuur wederom krachtig werkzaam is.

Brieven van Mevr. Loopuyt-Maas en den heer Schoeler (Voorzitster en
Secretaris der Afd. Kaapstad) over Verbonds- en handelsbelangen.
De Voorzitter roemt de werkzaamheid van Mevr. Loopuyt-Maas en den heer Schoeler,
die beiden aandringen op het ontvangen van Afrikaners als prof. Viljoen, die
binnenkort naar Holland komt. Spr. stelt voor maatregelen te treffen in samenwerking
met de N.Z.A.V. en Vreemdelingenverkeer. Ook moeten Afrikaansche voormannen
worden uitgenoodigd voor een bezoek aan ons land om in Zuid-Afrika eene juiste
beoordeeling van ons land te verbreiden.
Besloten wordt aanvankelijk twee Zuid-Afrikaners uit te noodigen.
Voorts wordt gewezen op den Z.-Afr. Studentendag eind Mei in Den Haag te
beleggen. Min. De Visser en andere invloedrijke vrouwen en mannen hebben
medewerking toegezegd. De bedoeling is: algemeene ontwikkeling, veraangenaming
van het studentenleven door kennismaking met en opneming in het Nederl.
familieleven, het beter leeren kennen van Nederland en zijn bewoners.
Een crediet wordt verleend van f 250.-.

Voorstel van het Dag. Bestuur betreffende de redactie en het drukken van
Neerlandia.
Tot redacteuren worden benoemd de heeren J.J. Bruna en C. van Son, onder toezicht
der Redactiecommissie.
Met ingang van 1 September is een nieuwe overeenkomst met Geuze & Co's
drukkerij afgesloten.
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Voorstel tot benoeming van den heer W.J. Lugard tot Vertegenwoordiger te
Cairo, in de plaats van den heer G. Vogel, die ontslag nam.
Aangenomen.
Aanwezig 9 Juni bij de opening: de Heeren P.J. de Kanter, voorzitter, Jhr. Mr. J.L.W.C.
von Weiler, Ondervoorzitter, Dr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester,
J.E. Bijlo, Mr. P. Hofstede Crull, J.S.C. Kasteleyn, Prof. Dr. A.A. van Schelven,
Th.G.G. Valette, Mr. J.C. Baak (N.S.O) en C. van Son, Administrateur. Later
verschenen nog de heeren K.E. Oudendijk en J. van Winckel.

Voorstel om een rondzendbrief van het Hoofdbestuur te doen uitgaan aan
Groepen, Zelfstandige Afdeelingen en Vertegenwoordigers in verband met
het succes van het zilveren jubileum.
Na een inleidend woord van den voorzitter, waarin deze zijn genoegdoening uitspreekt
over het welslagen der herdenking en dank brengt aan allen, die er toe hebben
meegewerkt, keurt de vergadering den brief goed (zie hoofdartikel).

Notulen der vergadering van 14 April.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.

Mededeelingen ter kennisneming.
Dankbetuiging der Koningin op huldetelegram 26 Mei verzonden.
Dankbetuiging van het Teekengenootschap Pictura voor steun aan de tentoonstelling
van Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche kunst.
Bericht van aanneming zijner benoeming tot afgevaardigde van Groep Ned. Indië
in het Hoofdbestuur, van den heer J.E. Bijlo.
De Alg. Voorzitter heeft zitting genomen in het Indisch Onderwijscomité.
De heer W.J. Lugard te Cairo heeft zijn benoeming tot vertegenwoordiger
aangenomen.
De heer Van Exter is verplaatst van Chefoo naar Shanghai en heeft ontslag genomen
als vertegenwoordiger.
De heer B. Kroon heeft ontslag gevraagd als vertegenwoordiger te Ismailia, wegens
verhuizing naar België. Dank is hem betuigd voor zijn veeljarige werkzaamheid in
Egypte.
De tentoonstelling Groot-Nederland in de kantoorlokalen van het A.N.V. heeft
geleid tot een plan voor het stichten van een Groot-Nederlandsch Museum met
Boekerij. Het D.B. hoopt dat plan binnenkort nader uit te werken.
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Jaarverslag 1922.
Het wordt na enkele redactieverbeteringen goedgekeurd (zie dit nummer).

Rekening en verantwoording.
Deze, sluitend in uitgaaf en ontvangst met een bedrag van f 31980.78½, waaronder
een batig slot van f 1439.74½, wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld en zal aan
de goedkeuring der Rekeningcommissie onderworpen worden.

Voorstel tot invoering van geregelde samenkomsten van Nederlanders en
stamverwanten in den geest van den Stamdag van 26 Mei j.l.
De Voorzitter bepleit dit voorstel en geeft in overweging dergelijke samenkomsten
om de twee jaar bij beurten in Nederlandsche en Vlaamsche steden te doen houden.
De vergadering betuigt haar instemming met het plan. Besloten wordt een
bijeenkomst in 1925 voor te bereiden met vrijheid aan het D.B. om ze uit te stellen
als de omstandigheden ongunstig zouden blijken. De Voorzitter zal met zijn
medeleden der Bestendige Commissie voor de Ned Taal- en Leterk. Congressen
overleg plegen in verband met deze plannen.

Het uitnoodigen van Zuid-Afrikaners voor een reis naar Nederland in
samenwerking met de Ned. Z. Afr. Vereeniging. Voorstel tot opening van
een crediet van f 1000.-.
De Voorzitter deelt mede, dat prof. Viljoen al in aantocht is en met de Ned. Zuid-Afr.
Vereen. en Vreemdelingenverkeer over de ontvangst overleg is gepleegd, ook over
het uitnoodigen van andere Afrikaners.
De vergadering keurt het crediet van f 1000.- goed.

Verslag en advies der Commissie-Van Schelven omtrent de bemoeiing met
Z. Afr. studenten, die h.t.l. verblijven.
De heer Baak deelt mede, dat de commissie driemaal heeft vergaderd. De zaak
vereischt veel studie en onderzoek, vooral de economische zijde van het vraagstuk.
De dreigende verhooging van het collegegeld van f 200.- tot f 300.- 's jaars zal er
niet toe bijdragen buitenlandsche studenten naar onze Hoogescholen te trekken.
Reeds hebben 12 Afr. studenten hun studie naar Duitschland verplaatst. Spr. dringt
aan op een actie tegen die verhooging vanwege het A.N.V., vooral voor de Vlamingen
en Afrikaners. Ook over betere aanpassing van de studie h.t.l. aan het Afr. H.O.
wende het Hoofdbestuur zich tot den Minister. Ten slotte geeft spr. namens de
commissie den wensch te kennen haar uit te breiden met een lid van de N.Z.A.V. en

Neerlandia. Jaargang 27

andere vereenigingen, die daarvoor in aanmerking komen, benevens een student en
haar dan blijvend te verklaren.
Besloten wordt, dat de commissie over de aansluiting van Nederlandsch en
Afrikaansch Hooger Onderwijs een brief zal ontwerpen, bestemd voor Minister en
Senaten.
Voor ingrijpen in de verhooging der collegegelden is de tijd te kort. In een paar
dagen is een goed voorbereide tegenbeweging niet mogelijk.
Over het instellen van eene vaste commissie voor de bemoeiingen met de
Zuidafrikaansche studenten zal de commissie-Van Schelven nadere voorstellen
indienen.

De Gouvernementssubsidie voor Groep Ned. Indië en de Nederlandsche
leergangen.
Het Dag. Bestuur heeft met bevoegden een samenspreking gehad en maatregelen
worden beraamd om te trachten het intrekken van den steun voor de leergangen te
voorkomen.
Het 300-jarig bestaan van New-York in 1926.
Deelneming door tusschenkomst van het A.N.V. aan de herdenking van dit feit is
door Afd. N.Y. opgeworpen. Het D.B. heeft aan het bestuur der afd. Nieuw-York
gevraagd, hoe men zich deze deelneming denkt. Besloten wordt dat, na ontvangst
van dit antwoord, het D.B. eene commissie zal vormen.

Aanvraag om subsidie voor de verspreiding van Nijhoff's catalogus der
belangrijkste oorspronkelijke Ned. werken.
De bedoeling is hem uit te reiken aan de deelnemers aan het a.s. Wetenschappelijk
congres te Antwerpen.
Besloten wordt f 250.- beschikbaar te stellen, mits op den catalogus wordt gedrukt,
dat hij aangeboden wordt door het A.N.V. Voor genoemden prijs zullen 1250 ex.
moeten worden geleverd. 1000 voor 't Congres en 250 voor verspreiding in het
Buitenland door het A.N.V.
Voorstel om het speldje der Herdenkingsfeesten als vast draagteeken in te voeren.
Aangenomen. De prijs wordt bepaald op f 0.25.
Na rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

Oost-Indië.
Tweede brief van Groep N. O.-I.
In mijn vorigen brief stipte ik reeds een en ander aan uit de besprekingen der tweede
vergadering van het onlangs vernieuwde Groepsbestuur. Deze vergadering woonde
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als gast bij de heer Eekhout, bekend om zijn verbondswerk in onze Amerikaansche
gewesten.
Op deze bijeenkomst werd o.a. besproken, hetgeen gedaan is, om weder aanraking
met de afdeelingen te krijgen en hoe vele kwijnende tot nieuw leven gebracht

Neerlandia. Jaargang 27

101
zouden kunnen worden. Hierbij bleek, dat de afdeeling Batavia reeds zelve de hand
aan den ploeg had geslagen, dat in Buitenzorg de Heer Cohen Stuart zich bereid
verklaard had, zijn krachten aan de opleving dezer afdeeling te wijden en dat voor
Soerabaja door den Heer Roep, afdeelingsvoorzitter aldaar, gunstige toezeggingen
waren gedaan. Op de overige had de aansporing van het Groepsbestuur helaas nog
geen merkbare uitwerking, besloten werd in deze richting door te werken.
Verder kwam aan de orde de viering van het 25-jarig bestaan van ons verbond.
Een commissie, samengesteld uit de Heeren Roessingh van Iterson en Eekhout, zal
het noodige materiaal verzamelen voor het Gedenkboek en voor de te Dordrecht te
houden tentoonstelling.
Omtrent het aandeel der Groep in de viering van het jubileum van H.M. de Koningin
zal eerst de meening der afdeelingen worden gevraagd, waarna de Heer Eekhout de
noodige voorstellen zal doen.
Moge de roepstem van het Groepsbestuur thans weerklank vinden bij de nog
slapende afdeelingen en de verbondsgedachten van daaruit meer en meer deze
gewesten doordringen. Een cement, dat bijeenhoudt, al wat zich rekent tot het Groot
Nederlandsch wereldrijk des geestes heeft in deze dagen van afbraak en omverwerping
meer dan ooit reden van bestaan!
1 Maart 1923.
M.R.H. Calmeyer.

Samenwerking met de boekencommissie.
De Directeur van de Centrale Gevangenis voor Europeanen te Semarang riep de hulp
van het Groepsbestuur in, voor het te leen geven van uitgelezen Nederlandsche
tijdschriften aan de in deze inrichting gedetineerde Europenanen.
Het Gr. Bestuur vroeg nadere inlichtingen, om zich alsdan met de boekencommissie
in verbinding te stellen.

Afdeeling ‘Soerabaja’.
27 Febr. j.l. hield de Heer Boorman, onder vlag dezer afdeeling, een belangrijke
lezing over: ‘Onderwater-telegrafie’. De Afd. Voorzitter, de heer Roep, maakte den
avond dienstbaar aan 't Verbond, door de bijeenkomst te besluiten met een krachtige
propagandarede, waarin hij doel en werken van het Verbond uitvoerig uiteenzette
en den aanwezigen verzocht, de gedachte mede te dragen, dat het Verbond vooral
practisch arbeidt voor de groei en bloei van den Nederlandschen stam in alle deelen
van de wereld.

Ons consulaatwezen en onze Mekkagangers op hun best.
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Kol. Vickery, in de jaren 1919 en 1920 Britsch politiek agent te Djeddah in Arabië
hield voor eenigen tijd te Londen een voordracht over ‘Arabië en de Hidjar’, waarin
hij blijkens een verslag in de Near East, onder meer opmerkte:
‘Ik kan niet bepaald zeggen, dat de wijze, waarop men ter bedevaart gaat,
bizonderen indruk maakte. Alleen de Javanen1) maakten ten deze een uitzondering.
De wijze, waarop zij hun bedevaart weten te organiseeren, mag uitstekend genoemd
worden. Alle Javaansche pelgrims waren ingeënt tegen cholera, typhus en typheuse
koortsen (enterie) en maakten den indruk, dat zij tot een respectable bevolkingsgroep
behooren.
In hen heb ik de hoop op een ‘Moslimsche Renaissance’ gezien.
De Ind. Ct., waaruit het bovenstaande is overgenomen, voegt hier aan toe:
‘Bovenstaande verklaring sluit zich aan bij het respect, dat de Britsche autoriteiten
in Djeddah steeds voor het organisatie-talent van ons consulaat aldaar aan den dag
hebben gelegd. Meermalen zeiden ze onzen consul stom verbaasd te zijn over de
goede maatregelen, welke ter bescherming van de pelgrims uit deze landen waren
getroffen.’

In de goede richting.
Op de 90ste vergadering van de ‘Commissie van Bijstand der Haven van Tandjong
Priok’, gaf een der leden in overweging om de Engelsche benaming ‘Broken Storage’
te vervangen door een Hollandsche en te spreken van: ‘Ruimte voor beschadigde
goederen’, welk voorstel bijval oogstte.
Op dit gebied valt hier, zonder in overdrijving te vervallen, nog heel wat op te
ruimen.
C.

Zuid-Afrika.
De Herdenking van ons 25-jarig bestaan van het A.N.V. te Kaapstad.
Uit verschillende reeds ingekomen berichten blijkt, dat ook in andere oorden dan het
moederland het 25-jarig bestaan van het A.N.V. is herdacht.
Het was te verwachten dat Afd. Kaapstad zich waardig zou weren. Programma en
krantenverslagen bezegelen die verwachting.
Woensdag 23 Mei werd aan leden en belangstellenden een thee aangeboden in het
Afrikaner Koffiehuis. Oud-President Reitz, de eerevoorzitter der Afdeeling, opende
de bijeenkomst met een hulde aan ‘het A.N.V., dat door een kwart eeuw te bestaan
reeds zijn succes heeft getoond en beteekenis heeft voor alle Hollandsch sprekende
stammen.’
Daarna hield Dr. A.J. Bruwer een rede over de wenschelijkheid der belegging van
Nederlandsch kapitaal in Zuid-Afrikaansche handels-, nijverheids- en
landbouwondernemingen.
1) Bedoeld worden de inwonera van Ned. Indië in het algemeen.
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's Avonds werd in de banketzaal van het stadhuis een muziekuitvoering gegeven,
waarvan de burgemeester het beschermheerschap had aanvaard.
Wij vinden er op vermeld o.m. liederen van Hullebroeck en Wierts en een sonate
van Kor Kuiler. Medewerkenden waren de dames Le Roux-Engelen en M. Faure en
de heeren Pierre de Beer, Jan Luyt en Hans Endler.
Ziehier het programma van Donderdag 24 Mei:
Tocht naar Stellenbosch. Vertrek van Kaapstad 8.5 v.m. 10 uur v.m. Onder
Voorzitterschap van Prof. A. Moorrees. Inleiding door Prof. Joh. J. Smith tot de
vraag: Wat is de toekomst van het Nederlands in Zuid-Afrika. Prof. Dr. Bodenstein:
De verspreiding van Afrikaans in Nederland en Vlaanderen. 11 uur v.m. Koffie
aangeboden door de Stelenlbossche dames. Daarna: bezichtiging van de Universiteit.
1 uur n.m. Gezamenlik Middagmaal.
In de Namiddag: Onder Voorzitterschap van Prof. Dr. Bodenstein: 2 uur n.m.
Toespraken over Landbouwvooruitzichten in Zuid-Afrika. Professor Perold:
Vruchtebouw. Professor Reimers: Veeteelt. Daarna: Bezichtiging van de
Landbouw-Afdeling van de Universiteit. Thee aangeboden door verschillende
Stellenbossche gastvrouwen.
Terugtocht naar Kaapstad. Treinen om 5.10 en 6.35 n.m. Zij, die alsnog wensen
te blijven, kunnen gebruik maken van een uitnodiging van de Studenteraad om des
avonds (7.30) de jaarlikse reunie van de Universiteit bij te wonen.
Vrijdag vond de deelnemers weer samen in het Afrikaner Koffiehuis waar Dr. M.H.
de Kock sprak over Nijverheid en de heer A.P. Fourie over samenwerking.
Neerlandia mist jammer genoeg de plaatsruimte om, zij 't ook maar de voornaamste
uitspraken en wenschen uit al deze belangwekkende redevoeringen af te drukken.
Een Feestavond bekroonde de Kaapsche herdenking, die blijkbaar de Dordtsche
naar de kroon heeft gestoken. Mevr. Loopuyt en de heer Schoeler openden den avond
met feestelijke toespraken.
De zaal van het Afrikaner Koffiehuis, smaakvol ver-
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sierd, was geheel gevuld met leden en gasten, onder welke de Burgemeester van
Kaapstad, Raadsheer Verster en zijn echtgenoote. Vele vrienden waren ook
overgekomen van Stellenbosch.
Het A.N.V.-lied werd met geestdrift gezongen, waarbij drie meisjes op het tooneel
verschenen, die bijna verborgen waren achter de reusachtige letters A.N.V., geheel
gehuld in bloemen. Daarop verzocht de heer Schoeler de aanwezige bestuursleden
op het tooneel te komen. Zich wendende tot Mevrouw Loopuyt maakte hij melding
van haar groote verdiensten. Hij wees op het goede werk door Mevr. Loopuyt verricht
vooral ook in verband met de A.N.V. bibliotheek en Leeskamer. Een van de drie
A.N.V. meisjes (Hollandsch boerinnetje) trad daarop naar voren en overhandigde
Mevr. Loopuyt een prachtige zilveren gong. waarop de drie A.N.V. scheepjes en de
datum zeer kunstig gegraveerd zijn. Een en ander verhoogde de feestvreugde ten
zeerste en een veelomvattend programma, waarin vooral Mevr. A. Sievers uitblonk,
werd met veel geestdrift afgewerkt.
***
Het Bestuur der Afd. Kaapstad zond den volgenden gelukwensch aan het
Hoofdbestuur:
Op de dagen van uwe - en onze - feestviering dient men met dankbare
erkentelijkheid te denken aan de mannen, die vijfentwintig jaar geleden den grondslag
gelegd hebben van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Die mannen hebben
practische uitvoering gegeven aan een gansch voortreffelijk en nobel denkbeeld.
Uitgaande van het moederland, het ons steeds dierbaar Nederland, werd er - in uwe
stad Dordrecht - als 't ware een draadloos station opgericht, waarvan stroomen van
geestelijke kracht uitgingen, zoekende verbinding met alle deelen der aarde, waar
de geest van Holland was levend gebleven en gehandhaafd werd - en verbindingen
kwamen tot stand over geheel den aardbol.
Dat Gij, mannen, die uw boodschap van broederlijke eenheid en samenwerking
door het luchtruim liet trillen, ook met vertrouwen verwachtet een antwoord uit het
land van Jan van Riebeeck, dat spreekt vanzelf. En dat uwe verwachting geenszins
beschaamd werd, behoeft ook geen betoog. Gij zondt ons uwe opwekkende boodschap,
toen Zuid-Afrika ging door tijden van diepen weedom en ellende.... Doch uw
boodschap was gelijk het zaad, dat in de aarde geworpen wordt en moet sterven.....om
daarna vruchten te dragen ten eeuwigen dage..... En door al de moeiten en de lasten
van die jaren is het beste deel der bevolking getrouw gebleven aan zijn beginselen
en de Hollandssprekende Afrikaner is vandaag het machtige element in de gemengde
bevolking van de groote Unie van Zuid-Afrika.
***
Die Burger gaf 24 Mei een hoofdartikel over Stambewussijn, waarin het ontstaan
van het A.N.V. en zijn geschiedenis werd verhaald en baie rake woorden staan o.a.:
Die Verbond het hom streng buite die politiek gehou. Waar sou hy ook gekom
het, indien hy dit wel gedoen het? Vlaandere en S.A. is wespeneste in daardie opsig.
Vlaandere nog Suid-Afrika sou inmenging in sy binnelandse politiek duld, hoe goed
gemeen dit ook sou wees. Maar daar is een doel en een strewe in Holland, Vlaandere
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en Suid-Afrika gelyk op, in alle plekke van die wêreld waar Hollandssprekendes
woon, naamlik om die eie taal, die uiting van die eie volkssiel, te bevorder.
Daar is plek vir 'n nie geringe mate van trots by die Afrkaner dat eintlik sy stryd
teen die Jameson-oorweldiging in 1896, die stoot gegee het tot die stigting van die
Verbond. Toe het die Hollandssprekendes meer as ooit die samehorigheid, die
stambewussyn, gevoel.
Kaapstad het getoon wat kan gedoen word deur die A.N.V. Sal dit ni 'n aansporing
wees vir ander plekke om te gaan en ook so te doen nie?

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Brievenbus.
? te Arnhem? De T.C. vernam, dat de firma Droste verpakkingen heeft in het
Nederlandsch en in het Fransch, de laatste voor die gebieden, waar Nederlandsch
niet verstaan wordt. U hebt dan zeker een verdwaalde in handen gekregen.
F.P.J.M.v.D. te T. In Neerlandia van April 1923 (blz. 52) gaf de T.C. reeds de
voorkeur aan wachtdagen voor Karenzdagen.- Een zijdelingsch antwoord op Uw
volgende vraag vindt U hieronder.
J.G.S. te P.-E. We zullen Uw verzoek doorzenden naar het bewuste blad: dit lijkt
ons de juiste manier.

Holland op zijn malst.
Van de welbekende Expeditie-onderneming Van Gend en Loos ontving ik uit den
Haag een pakket uit Oldenzaal, dat verkeerd geadresseerd was naar Den Haag, in
plaats van naar Voorburg. Op het adres stond: ‘Collo en souffrance’. Ingeschreven
in het ‘Souffranceboek’ onder N. 667. Dit van een Nederl. firma, uit den Haag n.
Voorburg. Het biljet was, let wel, gedrukt. Vindt U dit niet geschikt om eens in
Neerlandia te vermelden? Misschien dat die firma er op gewezen kan worden, dat
wij een goed Ned. woord: ‘onbestelbaar’ hebben.

Uit Ceres. (Schrijft Jong-Holland zóó zijn rijke taal?):
De Sociëteitscommissie der Studenten Sociëteit ‘Ceres’ maakt voorloopig het
navolgende bekend betreffende de regeling van crediet en afrekening gedurende de
Lustrumfeesten.
Door de tijdsomstandigheden is de exploitatie der Sociëteit in sterke mate
gewijzigd. Zooveel mogelijk wordt en gros ingekocht, hetgeen enorm scheelt in den
kostprijs. Tegenover dit groote voordeel staat het betrekkelijke nadeel dat de
groothandel geen of zeer beperkt crediet geeft.
Waar nu met 't a.s. Lustrum groote inkoopen à contant noodzakelijk zijn, is 't wel
vanzelf sprekend. dat het onmogelijk is, meer dan het wettelijke crediet te verleenen.
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De leden van 't W.S.C. kunnen voor 't bedrag, dat ze nog beneden de f 40.- staan,
bonboekjes op crdiet bekomen, moeten voorts echter alles à contant betalen.
De kroegcommissie garandeert echter prima consumptie en wijnen, belangrijk
beneden de caféprijzen.
Voor de goede contróle moeten voor 't Reunistendiner vooraf kaarten bij de K.C.
gekocht worden.
De regeling zal in bijzonderheden op 't zwarte bord worden bekend gemaakt.
(Ingezonden).

Een nieuw woord! Dat 't leelijk is, is tot daaraantoe; maar wat zijn
herkansingsritten?
Hierop werden twee herkansingsritten tusschen de tweeden uit de vorige wedstrijden
gereden: 1e serie: 1. H.v. Duynen, n.g.W. Praamsma en A.J. Zonneveld; 2e serie: 1.
G.C. Hulst, n.g.S.v. Poelgeest en G. de Bruin. Van Duynen en Hulst rijden nu in de
halve beslissing mede.
(Vad.)

Goed werk!
Een lid meldt, dat men uit Frankrijk Groningen schrijft, maar een groote Groningsche
zaak naar Vlaamsch België Groningue bezigt! Dit laatste kon waardiger!

Snelweger.
De Heer J.R. te Amsterdam verzoekt ons te melden, dat W.C. Olland in 1907 reeds
het woord snelweger bedacht en dat dit woord sedert algemeen gebruikt wordt.

Soester Tennisclub.
Zaterdag 9 Juni heeft de Burgemeester van Soest de tennisbaan der Soester tennisclub
achter Hotel Trier te Soestdijk geopend.
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Nu is het oprichten van een tennisclub en het openen van een tennisbaan niets
bijzonders, doch hier is het een heuglijk feit, dat aandacht verdient. Deze tennisclub
toch heeft aangenomen de speltermen uitsluitend in de Nederlandsche Taal te
gebruiken. Wie volgt?
Aletta Hoog zegt:
Doe 't vreemde woord toch in den ban,
Als men 't in het Hollandsch zeggen kan;
Houd 't Nederlandsch in eere!

Invloed der Herdenkingsdagen?
Een vader van een leerling eener inrichting voor voortgezet onderwijs te Dordrecht
beklaagt zich er over, dat een leeraar onder Nederlandsche opstellen vu plaatst. En
dat in de stad van het A.N.V.!
Dat alle in dit opzicht zondigende leeraren, wien dit onder de oogen komt, het
voor gez(ien) teekenen en hun leven beteren.

Voor leden der Jongeliedenafdeelingen en voor kinderen van leden van
het A.N.V. van Groep Nederland.
Leeftijd: 15-21 jaar.
Tracht van het onderstaande goed Nederlandsch te maken. Zgn. taalfouten staan er
niet in, wèl barbarismen, d.w.z. woorden, die in strijd met het Nederlandsche taaleigen
gevormd zijn, alsook verkeerde zinsbouw en vreemde woorden, waarvoor goede
Nederlandsche kunnen gebezigd worden.
‘Reeds meerdere malen had ik de eer Uwe firma artikelen te leveren en werden
deze dan door U per stuk betaald. Waar dit systeem zeer vereenvoudigd kon worden,
ben ik overgegaan tot de uitgifte van boekjes, recht gevende op 12 artikelen.
Bovendien blijft U verschoond van het herhaaldelijk presenteeren van quitantiën.
Uw boekhouder hoeft deze postjes niet steeds weer in te vullen en is bij aankoop van
een boekje de prijs per artikel beduidend lager. Bij eventueele prijsdaling wordt het
verschil in prijs gerestitueerd. In het vertrouwen, dat U overtuigd zult zijn van het
voordeel, wat hierin ook voor U bestaat, zie ik met intéresse Uw order tegemoet. Het
is in alle opzichten wenschenswaard, U ten spoedigste met mij in relatie te stellen.
Middels de bijgevoegde briefkaart kan mijn reiziger door U ontboden worden zonder
eenige verplichting Uwerzijds.’

Van de Afdeelingen.
Jongel. afd. 's-Gravenhage en Omstreken.
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De Secretaris schrijft:
30 Mei j.l. hield Mr. J.v.d. Broeck voor ons het 2de deel van zijn lezing over ‘De
strijd der Vlamingen om hun Nationaal bestaan’, waarin hij de Taalwetten en de
Zelfstandigheidsgedachte behandelde. Spr., die door een 40-tal personen, w.o. eenige
Bestuursleden der Burgerafd. en eenige onzer Eereleden, aandachtig gevolgd werd,
zette eerst uiteen, hoe de huidige taalwetten niet alleen ten eenenmale onvoldoende
zijn, maar dat de regeering zelf ze ook niet naleeft. Daarna staat hij uitvoerig stil bij
het stelsel van verfransching door de Belgische Regeering toegepast, de Vlamingen
strijden er wel tegen, maar op den duur zullen zij het zonder steun niet volhouden.
Spr. behandelt dan de eisch van Bestuurlijke Scheiding en daarna het Activisme.
Hierop gaf Spr. in korte trekken de geheele Vl. bew. tijdens den oorlog weer; hoe
de Belgische Regeering in niets toeschietelijk was geweest en de Activisten zich ten
slotte tot de Bezettingsoverheid gewend hadden. Daarop behandelde spr. dat naast
de activisten ook nog de groote partij der z.g. Passieven bestaat, welke in den laatsten
tijd eenige nieuwe taalwetten en een Bestuurswet hebben doorgevoerd. Spr. meent
echter, dat de Vl. strijd thans niet meer alleen taalstrijd is, maar een nationalistische
bew. is geworden. Het tegenwoordige radicale element zijn dan ook de Nationalisten,
ontstaan uit de vroegere activisten. Vooral de jeugd (studenten) behoort tot die groep.
Spr. eindigt met de hoop uit te spreken, dat Passieven en Nationalisten eens tot elkaar
zullen komen in het belang der Vl. zaak.

Ontslagneming.
De Heer Frans van Laar schreef aan het Hoofdbestuur:
Door verschillende omstandigheden van streng persoonlijken aard, zie ik er mij
toe verplicht U mijn ontslag te laten geworden als lid van het Hoofdbestuur van het
A.N.V. - Ik deel U tevens mede, dat ik eveneens ontslag nam als Groepssecretaris,
als lid van het Groepsbestuur van Vlaanderen en als secretaris-penningmeester van
den Antwerpschen Tak van het A.N.V.
Ik hecht er aan te verklaren, dat dit besluit in geen enkel opzicht verband houdt
met gebeurtenissen of besluiten, welke in den schoot van het A.N.V. geschied zijn
of genomen werden.

Ingezonden.
Het kleine A.N.V.-vlootje.
Zij voeren gedrieën de wereldzee in.
Hun volkslied klonk over de zee.
Hun doel was geen rijkdom, maar zielegewin
En geestdrift voer met hun mee.
Luid klonk van hun boorden trompetgeschal uit:
‘Op, Dietsers, van 't Laaglandse ras,
Laat klinken uw taal met klaroengeluid;
Verzamelt U!’ klonk langs de plas.
En wijd in 't Zuid-Oost tot waar sneeuwgebergt blankt;
In 't Zuid achter Tafelbergs blok,
Waar de Boer zijn gevoel weer iets anders verklankt;
Suriname dat planters aantrok,
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In de Antillen klein, langs Amerika's veld:
Dichter bij tot in 't Frankenrijk op;
In wereldstad en waar 't veldbeekje welt,
Ving men gretig die wapenkreet op.
Verenigd te zaam, zij 't alleen naar de geest,
Zich voelend als kind van één huis
Zo kwamen zij saam - ja, zo is het geweest,
Tot hun storm overviel met gebruis.
Het vlootje, dat weg-wees en wenkte: ga mee!
Een orkaan dreef de schepen van een:
Ze misten elkaar, ver verspreid over zee,
En - het scheepsvolk kreeg ruzie meteen!
‘Weg, stuurman, jij deugt in zo'n storm niet aan 't roer,
Jij, suffer, hielp hun niet genoeg!’
Zo klonk het: de stormlucht was vol van rumoer
En - de baar overspoelde de boeg!
Verslagen lag de een, met het tuig afgewaaid;
Dáár vocht zelfs het volk met elkaar;
Tevergeefs werden bei door het derde gepraaid:
Om 't A.N.V. spookte gevaar.
Zo lagen zij ver van elkander vertuid,
Naast of binnen het stormgebied,
Maar de overlui raadslaagden in de kajuit
En vertsagen - dat deden ze niet!
Elk dacht daar aan de andren: ‘Als 't weer wat bekomt,
Dan zoeken wij speurend op zee:
Geen storm, die gevoelens van eenheid verstomt
Bij 'n drieëenheid als 't A.N.V.
Met noodmasten op eerst, maar toch onder zeil!
Daar voeren de scheepjes weer uit;
Ze zochten en vonden elkaar inderijl
En vèr schalde 't jubelgeluid.
Zo varen die drie weer de wereldzee in,
Hun volkslied klinkt over de zee;
Hun doel blijft. geen rijkdom, maar zielegewin!
Vooruit dan, vaar wel, A.N.V.!

Haarlem, 25 Mei 1923.
J.B. SCHEPERS.

Verbetering.
In het ingezonden stukje van Mr. Bake over de zachtkorte en scherpkorte o staat
kost, lees kort.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Begunstigende leden.
J.L.L. Tilanus,

Almelo.

L.V. Lutkie, Koninginnelaan 26,

's-Hertogenbosch.

H.F.A.v. Rooy, Koninginnelaan 9,

's-Hertogenbosch.

Beiden opg. door den Heer H.F.C.
Smeulders,

's-Hertogenbosch.

Gewone leden.
H.J. Langevoort, Rembrandtlaan 50,

Voorburg.

M.R. Drijfhout van Hooff, Prinses Mariestr. 9,

Den Haag.

Coen van Burg, Van Boetzelaarlaan 99,

Den Haag.

M.J.F.W.v.d. Haagen, Lange Voorhout 31-33,

Den Haag.

A. Briennen, Prinsestraat 69,

Den Haag.

Mej. M.W. Schreuders, Obrechtstraat 153,

Den Haag.

W. de Boer, Adelheidstraat 41,

Den Haag.

Mej. H. Blekkingh, Wilhelmina v. Pruisenstr. 3,

Den Haag.

W.M.J. Siewertsz van Reesema, Balistraat 96,

Den Haag.

A.J.A. Herens, v. Beuningenstraat 83,

Den Haag.

Mej. M. Herens, v. Beuningenstraat 83,

Den Haag.

Mej. A.M. Vorstius, Copernicusstraat 128,

Den Haag.

Dorus Hermsen, Kunstschilder, Kneuterdijk 6,

Den Haag.

Mej. A. Felser, De Carpentierstraat 77,

Den Haag.

G.F. Bouman, Sneeuwbalstraat 108,

Den Haag.

Mej. J.v. Buuren v. Heyst, Laan v.N.O. Indië 265,

Den Haag.

Mej. M. Kruyt, Laan v.N.O. Indië 265,

Den Haag.

G.v. Buuren v. Heyst, Mesdagstraat 47,

Den Haag.

Servais, 1e v.d. Boschstraat 61,

Den Haag.

Heite, Onderwijzer, Laan v. Meer en Bosch 102,

Den Haag.

Mej. E.v. Rijn, Verpleegster, Zuidwal 83,

Den Haag.
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R. Stempels, v. Slingelandstraat 183,

Den Haag.

Mej. J.M. Manssen, v. Merlenstraat 73,

Den Haag.

Dames Kerkhoven, Laan v. Meerdervoort 403,

Den Haag.

Zuster S. Lindeboom, Tapijtweg,

Den Haag.

Mej. Toos Hoog, Bonistraat 6,

Den Haag.

Mevr. Wed. Gratama-geb. Gelderman, Willem de
Zwijgerlaan 13,

Den Haag.

Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling

Den Haag.

Mr. J.P. Cau, Prins Mauritslaan 35,

Den Haag.

Opg. door Mr. A.C.v.
Daalen, Bennekom.

Den Haag.

Mej. L.J.A. Keller, Lijsterbesstraat 153,

Den Haag.

J.J. Bruna, Laan v. Meerdervoort 544,

Den Haag.

C.W. van der Hoogt, Bezuidenhout 325,

Den Haag.

Opg. door den Heer J.P.C. Hartevelt,

Den Haag.

Mej. N., Zur Haar, Ant. Duyckstraat 31,

Den Haag.

W.J. Sterkenburg, Achterweg 145,

Voorburg.

Beiden opg. door den Heer A.C. Zur Haar,

Den Haag.

Mej. E.J. IJ. Muring, Singel 42,

Dordrecht.

Opg. door den Heer
H.G.v.d. Esch,

Dordrecht.

Mej. J.C.v. Deventer, Willemstraat 1,

Dordrecht.

Opg. door Mej. Chr. v.d. Plank,

Dordrecht.

Mej. J.A. Kielstra, Singel 143,

Dordrecht.

H.v. Duyvendijk Azn., Singel 316,

Dordrecht.

Beiden opg. door den Heer B.v. Epenhuysen,

Dordrecht.

Mr. Johs. Jonker P. Hzn., Wolwevershaven,

Dordrecht.

Opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht.

Dordrecht.

Mej. M.C.W. Meyer, Singel,

Dordrecht.

Opg. door Mevr. De Groot-De Groot,

Dordrecht.

Mr. K.J. Poll, Joh. de Wittstraat 35,

Dordrecht.

Ir. H. Versteeg, Singel 312,

Dordrecht.

Ir. J. Wijnmalen, Wijnstraat 70,

Dordrecht.

Ir. A. Fr. Meyer, Bleyenhoek 1,

Dordrecht.

Allen opg. door den Heer J.N.v. Ruyven,

Dordrecht.
(Wordt vervolgd).
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Mededeelingen en Allerlei.
Gedenboek A.N.V.
Hebt gij al ingeteekend op ons Gedenkboek, dat in het najaar zal verschijnen?
Voor leden is de prijs f 5.-, voor niet-leden f 7.50.

Verzoek.
Groeps- of Afdeelingssecretarissen, die nog Mei- en Juninummers 1923 onder hun
berusting hebben, worden verzocht die te zenden aan het Hoofdkantoor te Dordrecht.
Er is veel navraag naar en de Administratie kan niet aan alle aanvragen voldoen.

Herdenkingsfonds. Nagekomen bijdragen.
Mr. Dr. W.F.v.L.

Den Haag

f 50.-

Dr. E.M.

Weltevreden

f 50.-

Groep Ned. Antillen
A.N.V.

f 50.-

Teekengenootschap Pictura Dordrecht

f 25.-

Mevr. C.R.-D.S.

Dordrecht

f 25.-

Mevr. E.A.V.-B.

Zaandam

f 25.-

Mr. Dr. C.F.S.

Amsterdam

f 20.-

Afd. A.N.V.

Wageningen

f 10.-

Mr. H.v.d.V.

Zwolle

f 10.-

M.J.C.K.

Harderwijk

f 10.-

J.v.W.

Lokeren

f 10.-

Mr. P.B.

Rotterdam

f 10.-

Dr. A.M. Iz

Gouda

f 7.50

Mej. E.J.R.B.v.d.B.

Rotterdam

f 7.50

Mevr. Ch. D.-t. M.

Garches

f 5.-

E.B.

Nice

f 5.-

J.L.W.

Eindhoven

f 5.-

Dr. S.A.W.Z.

Assen

f 5.-

C.B.

Rotterdam

f 5.-

Dr. J.v.d.V.

Rotterdam

f 5.-
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Prof. Dr. L.K.

Leiden

f 5.-

Dr. J.B.S.

Haarlem

f 3.-

Th.H.S.

Dordrecht

f 2.50

P.R.M.

Rotterdam

f 2.50

H.S.

Rotterdam

f 2.50

M.A.M.

Rotterdam

f 2.50

J.T.

Dordrecht

f 2.50

D.B. 't H.

Dordrecht

f 2.50

Th.A.M.M.

Dusseldorf

f 2.50

F.S.

Nijmegen

f 1.50

Aan de opgaaf der gelukwenschers moeten nog worden toegevoegd: Hees & Co.,
Delft; J. Rasch, Amsterdam; Georges Meinen, Emden en de Dordrechtsche
Zuidafrikaansche Vereeniging.

Comité van Nederlandsche Kinderen in den Vreemde.
In de maand Juni werd ontvangen f 4089.23 en Mrk. 61000.-; maakt met vorige
opgaven f 472241.95 en Mrk. 271323.50.
De uitgaven bedroegen ongeveer f 4000.- en Mrk. 8000.-, zoodat wij, dank op de
eerste plaats aan den krachtigen steun van het Onder-Comité Arnhem, dat voor ons
f 2151.78 en Mrk. 3000.- inzamelde, onze kas deze maand in evenwicht konden
houden.
Moge dit mooie voorbeeld navolging vinden!
De vacantie breekt aan, de reispenningen worden gereed gemaakt. Wie zondert
daarvan een heel klein beetje voor de noodlijdende Nederlandsche kinderen in den
vreemde af? Tientallen duizenden trekken nu naar buiten. Indien elke persoon slechts
één kwartje offert, kunnen wij honderden kinderen van Nederlandschen stam naar
het vaderland terugbrengen, verplegen, voeden, kleeden en goed Nederlandsch
onderwijs doen geven, d.w.z. aan de ellende onttrekken en ‘voor den Nederlandschen
stam behouden.’
De Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.
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[Nummer 8]
Zelfvernedering.
Reeds een paar maanden doet het gerucht de ronde, dat het tooneelgezelschap van
Dr. Royaards ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig regeeringsjubileum onzer
Koningin op 6 September een feestvoorstelling zal geven in den Stadsschouwburg
te Amsterdam en daarvoor de keuze gevallen is op het Engelsche stuk Mijlpalen.
Persoonlijke en vereenigingsprotesten hebben tot heden geen tegenspraak van
ambtelijke zijde uitgelokt, zoodat thans wel moet worden aangenomen, dat de
toonaangevende Nederlanders er niet tegen opzien, en dat nog wel bij een zoo bij
uitstek nationale betooging, hun eigenwaarde weer eens te grabbelen te gooien.
En weer geschiedt dat in de stad van Vondel en Rembrandt, weer zal er een Bernard
Canter noodig zijn om voor den aanvang van dit uitdagend spel van minachting der
vaderlandsche kunst hopeloos te trachten, de beleediging te wreken. Want toen de
Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, bij haar 40-jarig bestaan haar
naam de grootste oneer aandeed in gelijken zin als nu bij een Koninklijk zilveren
jubileum in de bedoeling ligt, heeft het tooneelminnend Amsterdamsch publiek ook
een vreemd stuk geslikt als feestgave en door zijn houding meegewerkt aan het
kleineeren van de Nederlandsche natie. Het was toen even kleinmoedig door den
moedigen kleine niet toe te juichen maar van het verhoog te laten sleuren.
Deze deed toen verkeerd, zeker - ook door voor eigen parochie te preeken, evenals
het nu, vreedzamer, Frederik van Eeden heeft gedaan. Zij hadden het in het algemeen
voor de Nederlandsche tooneelschrijvers moeten opnemen, maar de afkeuring van
de onvaderlandslievende daad van den heer Royaards, eeredoctor in de Nederlandsche
letteren, is er niet minder gewettigd om.
Het is niet aan ons om te bepalen, welk Nederlandsch tooneelspel dan wel voor
deze feestvoorstelling het meest in aanmerking zou komen. De uitvlucht, dat de tijd
te kort was om een goed Nederlandsch stuk, hetzij klassiek of modern, in te studeeren,
kan moeilijk ernstig worden opgenomen. Men wist toch jaren te voren, dat deze
vaderlandsche jubeldag ‘bij leven en welzijn’ zou aanbreken. De Delftsche studenten
hebben het weten klaar te spelen een oorspronkelijke openluchtvertooning ter viering
van hun 15de lustrum in elkaar te zetten in zeer korten tijd, en de Nederlandsche en
Vlaamsche kunst vonden elkaar daarbij op verheffende wijze, zoodat de ‘moraliteit’
Grootnederlandsche beteekenis kreeg.
Was het zilveren regeeringsjubileum onzer Koningin, die in alles wat goed
Nederlandsch is, haar volk tracht voor te gaan, te onbeteekenend om onze eigen
scheppende en beeldende kunstenaars tot een eigen grootsche vertooning te bezielen?
Wie ontzien en geëerd wil worden, beginne met zich zelf te ontzien en te eeren,
heeft Emants eens gezegd.
Zij, die in dezen verantwoordelijk zijn, hebben dit beginsel op zeer laakbare wijze
veronachtzaamd en zullen ons aanzien tegenover het buitenland onberekenbare schade
berokkenen, tenzij alsnog de Mijlpalen verzet worden.
Zoo niet dan zal 6 September een nieuwe mijlpaal zijn op den weg der
zelfvernedering, die tot zelfvernietiging leidt.
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Met instemming maken wij nog melding van het adres van den Bond van
Nederlandsche Tooneelschrijvers, dit voorjaar gezonden aan den Gemeenteraad van
Amsterdam, waarin uitvoerig wordt betoogd dat bij de benoeming van een vasten
bespeler van den Stadsschouwburg een waarborg moet worden gesteld, dat ook aan
oorspronkelijke stukken van Nederlandsche levende schrijvers aandacht moet worden
geschonken.
Terecht werd daarin opgemerkt, dat het weren van den Nederlandschen
tooneeldichter uit den Stadsschouwburg hoogst schadelijk is voor ons aanzien in
binnenen buitenland en dat de zware strijd, die onze taal in Zuid-Afrika en België te
voeren heeft, nooit op meer verheven wijze van Nederlandsche zijde kan worden
gesteund dan door metterdaad te bewijzen, dat de Nederlandsche tooneelletterkunde
werken van groote beteekenis heeft opgeleverd.
Zoo ooit, dan behoort bij een Regeeringsjubileum de goede eigen kunst voor te
gaan.
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Vlaanderen en de Nederlandsche stam.
Een inleidend woord.
Wat de Nederlandsche stam en het A.N.V. als orgaan daarvan kunnen doen om, in
het Vlaamsche land, de stamgedachte en het stambewustzijn te verstevigen en verder
te ontwikkelen?
Een - naar den uiterlijken vorm althans te oordeelen - vrij onnoozele vraag, waarop
echter, bij nadere overweging, niet zoo makkelijk kan worden geantwoord als velen,
die minder bekend zijn met de plaatselijke en andere toestanden en-verhoudingen,
het zich misschien voorstellen.
Vlaanderen en de Nederlandsche stam, schreef ik hierboven. Het had evengoed
kunnen zijn: de Nederlandsche stam en Vlaanderen, want niemand in het Vlaamsche
land stelt zich de samenwerking op stamgebied, tusschen Noord en Zuid anders voor
dan als een wisselwerking tusschen gelijkwaardigen en gelijkberechtigden. Dit weze
hier in de allereerste plaats voorop gezet ten einde veel misverstand, door het uitgaan
van verschillende standpunten, te vermijden.
Het dient als een grondwaarheid te worden beschouwd dat alle leden van den
Nederlandschen stam, waar zij zich ter wereld ook mogen ophouden, even goede
Nederlanders, in den breedsten zin van het woord, kunnen zijn. Een stambewuste
Vlaming of een dito Zuid-Afrikaner hebben dezelfde waarde, voor de algemeene
Nederlandsche gedachte, als een van het stambelang overtuigd bewoner van het
huidige koninkrijk Nederland. En wat voor de menschen geldt moet ook in den schoot
van het A.N.V., voor de groepen waar zijn. Het A.N.V. mag niet wezen een
‘Hollandsche’ vereeniging met eenige uitloopers in Vlaanderen, Zuid-Afrika, Oosten West-Indië; het moet zijn een ware ‘commonwealth’ van den Nederlandschen
stam.
Het komt ons, in Vlaanderen - laat ons hopen ten onrechte - voor, dat deze
allereerste voorwaarde door het in Nederland gevestigde Hoofdbestuur wel eens over
het hoofd wordt gezien; de indruk, gegrond of ongegrond, bestaat nu eenmaal in
Vlaanderen en is, meen ik, een der redenen waarom, in de Noordelijke provinciën
van België, zoovele stambewuste Vlamingen en ook algemeen Nederlandsch voelende
Hollanders, nog steeds buiten de A.N.V.-beweging staan. Vlaanderen wil naast
Holland, doch niet ‘onder’ Holland staan en, omgekeerd, wil het Holland, zonder
eenige aanmatiging, alles aanbieden wat de grootheid en de schoonheid uitmaakt
van de Vlaamsche ziel.
De vraag, in den eersten volzin van dit stukje gesteld, diene dus aangevuld met
de woorden: ‘En wat kunnen Vlaanderen en het A.N.V. in Vlaanderen doen om, in
Noord-Nederland, de stamgedachte en het stambewustzijn te verstevigen en verder
te ontwikkelen?’
Daar de bedoeling vooropstaat een klare voorstelling te wekken van de
stambeweging en de wijze, waarop zij kan worden gediend, zou een antwoord als:
‘Het A.N.V. ijvert voor de verspreiding van de Nederlandsche taal en cultuur’ als
zijnde zeer vaag en ten eenenmale onvoldoende, van de hand mogen worden gewezen.
Daarom is het noodig vraag en antwoord zoodanig te splitsen, dat zij aan de
werkelijkheid kunnen worden getoetst. ‘Wat?’ en ‘Hoe?’ spelen daarbij de hoofdrol,
daar de vragen kunnen luiden:
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Wat kan de Nederlandsche stam voor Vlaanderen en wat kan Vlaanderen voor
den Nederlandschen stam doen?
Van welken aard dient de verhouding A.N.V.-Vlaanderen en omgekeerd te zijn?
Hoe kunnen de groepen en takken elkaar daarbij helpen?
Hoe stelt men zich de werkwijze en de middelen voor om dat doel te bereiken?
Wat dient, in ieder geval, te worden vermeden?
Ziedaar een aantal punten, welke, in verband met de toekomst van onzen stam,
ongetwijfeld iets meer dan een gewone, oppervlakkige overweging verdienen. Zij
worden thans, in Vlaanderen, door de besturen der takken, welke hun werkzaamheden
hebben hervat, bestudeerd om binnenkort, in een algemeene vergadering van het
groepsbestuur, uitvoerig te worden besproken.
In een volgend nummer van Neerlandia hoop ik gelegenheid te mogen vinden om
al deze vragen, van een Vlaamsch standpunt gezien, eenigszins in een algemeen
Nederlandschen zin toe te lichten.
M.J. LIESENBORGHS.
Brussel, Juli 1923.

Nederlandsch Grootnederlandsch.
Na de viering van de Guldensporenherdenking in Den Haag, even napratend met een
Vlaming, overtuigd Groot-Nederlander, hoorden wij een opmerking, die ons waard
lijkt in breeder kring te worden gehoord en beantwoord.
Gij Nederlanders, zeide hij, ook wanneer gij U Groot-Nederlander noemt, zijt dat
eigenlijk maar van tijd tot tijd. Zoo nu en dan wijdt gij eens een gedachte aan de
Grootnederlandsche zaak, terwijl toch in geheel Uw openlijk optreden bij de
behandeling van welk onderwerp ook, de Grootnederlandsche gedachte op den
achtergrond moest zijn en zich zoozeer moest doen gelden, dat daarvan naar buiten
steeds bleek.
Er is in die opmerking een kern van waarheid.
De Grootnederlandsche gedachte is maar zelden die zuurdeesem uit de
Nieuwtestamentische gelijkenis, die alles doordringt. Een andere vraag is evenwel,
of daarin aanleiding ligt tot een verwijt. Dat zouden wij willen betwisten.
Min of meer hebben wij het verwijt, dat wij voorvoelden al van te voren afgewezen
door de keuze van het motto boven onze ‘kantteekeningen’ van de vorige maand.
‘Stambepeinzingen - zeide professor Colenbrander - loopen gevaar in onwezenlijkheid
verloren te gaan, zoo zij niet de vaste kern van Nederland in zijn staatsleven steeds
in haar midden weten te plaatsen.’
Die opmerking is in zekeren zin ook waar voor hetgeen buiten het gebied der
eigenlijke bepeinzingen ligt. Men dient de Grootnederlandsche zaak, wanneer men
de Nederlandsche in Nederlandschen zin dient. Wij hebben in ons programartikeltje
na de herdenking er reeds vluchtig de aandacht op gevestigd, dat men door vergrooting
van eigen kracht, zijn waarde als deel van het groote geheel verhoogt, en dat innerlijke
versterking van het kerngebied aan de mogelijkheid van (cultureele) uitbreiding ten
goede komt.
De vraag, of daarbij bewust of onbewust de Grootnederlandsche gedachte op den
achtergrond werkt, is stellig niet zonder belang. Maar hier mag men toch naast het
doel ook den uitslag tellen en rekenen.
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Bewust of onbewust, zeiden wij, daar ligt nog een bewijsgrond tegen de opmerking
van onzen Vlaamschen tegenstander. Hij moge in vele gevallen gelijk hebben, als
hij zegt dat de Grootnederlandsche gedachte niet al-

Neerlandia. Jaargang 27

107
tijd bewust naar voren treedt, maar bij de overtuigde Grootnederlanders doet zij haar
invloed gelden, zonder dat men dat steeds beseft. Een ding dient men hierbij niet te
vergeten, ons Grootnederlanderschap is geen neiging tot uitbreiding van ons
machtsgebied.
Wij herinneren ons hoe dwazen indruk het op ons maakte, toen in den aanvang
van den grooten oorlog, een geestdriftig Grootnederlander, in wiens staatkundig
denken de drang tot daden was geworden tot een wil tot macht, met het denkbeeld
aan kwam zetten van de verwarring gebruik te maken, voor een bezetting en
aanhechting van Belgisch Vlaanderen. Wij weten niet, al betwijfelen wij het, of
iemand deze uitlating ernstig heeft opgevat, wel weten wij, dat het ten eenenmale
ondenkbaar is, dat voor een dergelijk plan in Nederland steun zou te vinden zijn,
zelfs bij de meest nationaal gezinden.
Zijn wij nu een uitgedoofde natie, omdat wij niet met dergelijke middelen ons
willen verrijken? Wederom, wij ontkennen dit ten stelligste. Wij weten zeer wel, dat
voorshands volken, die hun onafhankelijkheid op prijs stellen, in menig geval geen
andere keus hebben, dan b.v. de Belgen in 1914. En indien - er zijn helaas
verschijnselen te over, die daarop wijzen - de neiging om niet slechts Gods water
maar desnoods ook vreemde troepen over den Nederlandschen akker te laten loopen
in ons land bedenkelijk sterk is, dan is dat inderdaad een bewijs van een hoogst
ernstige verslapping, die zeer veel gelijkt op gebrek aan wil om te leven.
Mede aan ons de taak, om tegenover deze neiging zich voor de wolven tot schaap
te maken, de gedachte levendig te houden, dat slechts zij recht op leven hebben, die
bereid zijn hun leven te verdedigen tegen een aanslag daarop.
Dat men streeft naar de schepping en versterking van andere weermiddelen dan
de militaire is volstrekt begrijpelijk en het verschil van meening over de waarde der
reeds aanwezige of weldra te wachten weermiddelen van dezen aard, is op zichzelf
geen bewijs van gebrek aan den wil tot verweer aan de eene zijde, van de neiging
macht te plaatsen boven recht, aan den anderen kant. Wij zouden niet graag beweren,
dat alle aanhangers van militaire weerloosheid hun beweegredenen ontleenen aan
dit verschil van inzicht. Hier werkt zeer stellig mee, de verslapping van nationaal
besef, die het masker opzet van een hoogere zedelijkheid.
De aanwezigheid zelfs van een vrij groot aantal dezer Nederlanders met verslapten
wil tot verweer, is ongetwijfeld een gevaar, maar een bewijs, dat wij een uitgedoofde
natie zijn is daaraan niet te ontleenen. De eerste dagen van den grooten oorlog hebben
bewezen dat ook bij de in beginsel en opzettelijk weerloozen de natuur sterker is dan
de leer Het is weliswaar in hooge mate bedenkelijk dat slechts wanneer de nood aan
den man komt, deze neiging zich doet gelden, omdat het dan veelal te laat is. Maar
de omstandigheid, dat zich dan de wil tot handhaving althans uit, bewijst, dat het
besef der noodzakelijkheid daarvan nog aanwezig is.
Andere dan Nederlandsche Grootnederlanders vergeten wel eens, dat de nationale
wil tot leven en zelfhandhaving, zich ook op andere wijze uit, en uiten moet. Men
bedenkt niet steeds, dat ook wij hebben te worstelen met tal van vraagstukken, die
ons eigen leven als natie aangaan, en bedreigen. Onze koloniale taak, stelt ons
herhaaldelijk voor moeilijkheden van dezen aard. En wanneer wij deze taak naar
behooren vervullen, dan doen wij, bewust of onbewust, Grootnederlandsch werk.
Dit ontlast ons natuurlijk niet van den plicht te doen blijken van den wil, ook ander
dan dat werk te doen. De Nederlandsche wetenschapsmannen, die door hun werk
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voor een groot deel ons aanzien in de wereld bepalen, kunnen aan de
Grootnederlandsche gedachte nadeel berokkenen, door hun schrifturen uitsluitend
in een andere dan de Nederlandsche taal openbaar te maken. Maar als zij op deze
wijze in Grootnederlandschen zin te kort schieten, dan is het omdat zij hun
Nederlandsche werk niet in Nederlandschen zin verrichten.
De Nederlanders zijn in den Grootnederlandschen beschavingsoorlog geroepen
tot het werk achter het front. Vlamingen en Zuidafrikaners, de Nederlanders in den
vreemde ook, zijn daarentegen te vergelijken met de soldaten in de loopgraven. Zij
bijten het spits af, maar om hun dat mogelijk te maken, dienen hun de wapens en de
ammunitie, de middelen tot versterking der loopgraven en de kennis, die het
verkennerswerk oplevert, te worden verschaft, door hen, die in het betrekkelijk veilige
kerngebied de gelegenheid hebben, zich aan de vervaardiging en de verwerving
daarvan te wijden.
Maar dat dient dan ook te geschieden.
Wanneer straks een of andere vorm van Nederlandsch Hooger Onderwijs in Gent
tot stand komt, dan is aan ons de taak om ervoor te zorgen, dat Nederdandsche
studieboeken onder het bereik der studenten komen, dan zullen wij juist in het feit,
dat Nederlandsch en Fransch Hooger Onderwijs zich aan dezelfde hoogeschool met
elkaar kunnen meten, de verplichting moeten ontleenen, om de kansen van het
Nederlandsche Hooger Onderwijs te vergrooten, zij het door aanvulling van de
boekerijen, of door het inrichten van vacantieleergangen en dergelijke aansluitend
aan het Hooger Onderwijs in Gent, voorzoover dat niet volledig in onze taal wordt
gegeven.
Nederlandsch Grootnederlandsch werk is in groote hoeveelheden nog te verrichten.
Wij ontkennen niet, dat wij van Nederlandschen kant dikwijls te kort schieten, nog
veel minder beweren wij, dat dit verzuim ons niet zwaar zou moeten worden
aangerekend, omdat niet aan ons, maar aan anderen het moeilijkste deel van het werk
is opgedragen. Maar wel verdient het de aandacht tegenover de bedenkingen te dien
aanzien geuit, dat men de Grootnederlandsche zaak bevordert, indien men er toe
bijdraagt, dat Nederland zijn eigen taak goed vervult.

Leert Indië kennen!
Gaarne voldoen wij aan het verzoek nog eens de aandacht te vestigen op het streven
van het Indisch Onderwijs Comité (dat zetelt in Den Haag Heerengracht 52). Na de
verspreiding van den eersten oproep (waaraan Neerlandia gaarne meewerkte) heeft
het comité zeer talrijke bewijzen van instemming mogen ontvangen voor zijn doel
de kennis over de Indiën reeds in de school te verspreiden, maar het aantal leden is
nog niet in de juiste verhouding tot het aantal bewijzen van instemming.
Het schijnt, dat een zekere vrees, als zou het comité gaan jagen in de velden van
anderen, de uitbreiding van het ledental belemmert.
Voor die vrees is geen grond, het comité heeft een eigen doel, de verbreiding der
kennis van Oost- en West-Indië langs den gewonen weg van het onderwijs, van
mededinging ten koste of ten gevare van andere vereenigingen is geen sprake. Maar
met bewijzen van instemming is dit doel niet te bereiken. Wil men toch de kinderen
laten voorlichten op ruime schaal, dan zal men den onderwijzers kennis moeten
bijbrengen. De exameneischen zullen wijziging moeten ondergaan. De strijd voor
dit doel kan niet worden gestreden zonder ammunitie, die moeten de leden verschaffen
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door hun bijdrage van ten minste een rijksdaalder 's jaars en de begunstigers, die ten
minste vijfentwintig gulden 's jaars of 100 Gld. ineens bijdragen.
Het postrekeningnummer van den penningmeester is Den Haag 101892. Mogen
onze lezers zijn tegoed bij de post snel doen stijgen door een overschrijving of storting,
die hen deelgenoot maakt in het werk der verbreiding van kennis omtrent de verre
landen, waarvoor ons volk mede verantwoordelijkheid draagt, bij dat volk zelf, opdat
het zijn verantwoordelijkheid beter zal beseffen, zijn taak beter zal kunnen vervullen.
Kennis toch is voorwaarde voor begrip en liefde.
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Dietsche kantteekeningen.
Goed onderscheiden.
In De Ploeg schrijft Spectator: Alle pogingen van Vlaamsche of van Hollandsche
zijde om het voor te stellen, als zou de bevordering van de Nederlandsche cultuur
geen politieke beteekenis hebben, zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd.
Het artikeltje, waarin deze zinsnede voorkomt, heeft - kenschetsend - tot opschrift:
‘Een Misverstand’.
De vraag, of hetgeen men doet voor de Nederlandsche beschaving politieke
gevolgen en dus staatkundige beteekenis heeft, is een heele andere dan die of men
staatkundige bedoelingen mag toeschrijven aan hen, die met inachtneming van het
staatkundig gewordene, een beschavingsdoel nastreven.
‘Al wie de Nederlandsche cultuur bevordert, verleent bewust of onbewust steun
aan het separatisme in België’.
Wederom neen, men kan de Fransche, de Duitsche, de Italiaansche cultuur ook in
Zwitserland bevorderen, zonder steun te verleenen aan een beweging tot afscheiding.
Stellig kan een dergelijke steunverleening gericht zijn op een poging tot losmaking
van het stam- of taalverwante volksdeel, met de bijbedoeling van aanhechting.
Wij weigeren ons het recht te laten ontnemen te pogen voor de Nederlandsche
beschaving iets te doen. Daarop immers zou de redeneering van Spectator in De
Ploeg neerkomen. Indien inderdaad de poging van hier uit de Nederlandsche
beschaving te dienen, zou neerkomen op, logisch zou moeten leiden tot, een
bevordering van een bepaald staatkundig doel in België, dan zou dat bij onze statuten
beduiden, dat wij voortaan onzen mond moesten houden.
Dat lot zou niet alleen ons treffen, de Nederlandsche Koningin, die in het bijzijn
van buitenlandsche diplomaten een Nederlandsche troonrede uitspreekt, de
Nederlandsche pers, de Nederlandsche officier, die zijn troep in het Hollandsch
beveelt, kortom iedereen, die Nederlandsch werk in het Nederlandsch doet, zou
volgens deze redeneering het Belgisch separatisme bevorderen.
De redeneering van den schrijver van het artikel doet denken aan de beschuldiging
tegen den fabrikant van het tafelmes, dat hij de medeplichtige is van moordenaars,
omdat moordenaars zich wel eens van een tafelmes bedienen.

Niet gelukkig!
Wij hebben in ons vorig nummer iets verteld van de wijze, waarop te Kaapstad onze
herdenkingsdagen zijn gevierd. Een der nummers van het program was een tocht
naar Stellenbosch, waar Prof. Joh. J. Smith een antwoord zocht op de vraag: Wat is
de toekomst van het Nederlandsch in Zuid-Afrika?
Thans ligt het verslag van die rede voor ons. Afrikaansch, zeide de redenaar, heeft
voor goed burgerrecht gekregen.
‘En ons is trots om te kan konstateer dat ons met Afrikaans in vyftien jaar
meer vir die Dietse stam verower of tot stand gebring het, as ons
voorgangers in vroeër tydperke met Nederlands. Afrikaans het 'n baie
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doeltreffende middel in die stryd nog geblyk, en die persoon wat vandag
nog die goeie reg en die waarde van Afrikaans vir die Afrikaner wil betwis,
moet òf blind òf 'n teenstander van die Dietse ideale en Dietse tradisies
wees.
Maar noudat Afrikaans gekom het om te bly, is dit wel 'n saak van praktiese
belang om te vra wat die houding van die Afrikaners in die toekomst
teenoor Nederlands gaan wees, en of die Nederlandse taal dan nou geen
waarde meer vir die Afrikaanse bevolking van Suid-Afrika het nie. Het
Nederlands nou vergoed uitgedien? Of gaan dit nog vir ons iets in die
toekoms beteken?’
Het antwoord op die vraag, dat prof. S. geeft is:
‘Ek is beslis teen 'n Nederlandse skryftaal vir Afrikaans, en ek is ewe beslis
teen Nederlands op die Laer Skool; maar ek is sterk ten gunste van
Nederlands as ouer vorm van Afrikaans in die hoer klasse van die
Middelbare Skool en op ons Uniwersiteite; ek is ook sterk ten gunste van
Nederlands as vreemde taal in ons hoëre onderwysinrigtinge’.
Dat ligt dus in de lijn van de opmerking van professor Casimir, dat voor de
Zuid-Afrikaners de studie van Nederland en het Nederlandsch is, wat voor ons
Nederlanders de studie der klassieke talen beduidt.
Maar er is verschil. Onze taal leeft, ontwikkelt zich nog, onze
beschavingsgeschiedenis beschrijft men niet op de wijze, waarop wij die van de
klassieken beschrijven. Niet alleen in de beschaving van andere volken doet de onze
zich gelden, maar zij streeft ook naar zelfhandhaving. Daarbij zal zij krachten kunnen
ontleenen aan de Afrikaansche, zij het dan wellicht, dat zij daar in de gelukkige
omstandigheden leeft van degene, die meer geeft dan ontvangt. Daarom komt het
ons voor, dat prof. S. een weinig over het doel heenschiet, als hij zegt:
‘Nederlanders wat in Suid-Afrika vir Nederlands as skryftaal van die
land ywer, moet net sulk dwase beskou word as Afrikaners wat in
Nederland propaganda wil maak vir die verdringing van die Nederlandse
skryftaal deur Afrikaansch’.
De tegenwoordige toestanden op taalgebied beschouwt hij als een overgangsvorm,
die snel ten einde loopt. Wij nemen dat op zijn gezag gaarne aan, maar of hij niet al
te boud spreekt, als hij elke andere mogelijkheid dan die van een uiteindelijke
overwinning van de Afrikaansche schrijftaal van te voren buitensluit, dat is iets anders
en hier zouden wij een vraagteeken willen plaatsen. Zoo goed als wij het toejuichen,
dat de gewestelijke talen in Nederland weer meer dan te voren streven naar
uitdrukking, omdat aldus natuurlijk gegroeide, in een overlevering wortelende
taalvormen behouden blijven, die de algemeen Nederlandsche taal kunnen bevruchten
en voor haar vormen en woorden behouden, die de gemakzucht overboord wierp of
de neiging tot vervlakking teloor deed gaan, zoo zou stellig een verdwijning of
inkrimping van de in Afrika uit het Nederlandsch ontstane streektaal, in
Nederlandschen zin een verarming beteekenen en dus moeten worden betreurd. Het
feit evenwel, dat deze Afrikaansche, Nederlandsche streektaal door meer personen
en in ruimeren zin wordt gebruikt, dan bijv. het Zeeuwsch of het Overijselsch is op
zichzelf geen bewijs, dat wij hier te doen hebben met iets anders dan met een
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Nederlandsche streektaal en al is er geen staatsverband tusschen de Dietsche dochteren
en zonen in Afrika en in Nederland, zoo lijkt het ons toch de vraag, of de ontwikkeling
niet andere banen zal volgen dan professor Smith voor volstrekt zeker houdt, ook in
Vlaanderen gaat de ontwikkeling niet den weg, die prof. S. in Afrika voor den eenig
mogelijken houdt.
Wij willen de laatsten zijn, om zijn bewering te betwisten, dat het Afrikaansch
voor den Dietschen stam zeer veel heeft gedaan, maar dat de eenheid van taal een
uiterlijkheidje zou zijn, dat een stam gerust verwaarloozen kan, lijkt ons in hooge
mate voor betwisting vatbaar. Wij hebben in Dordrecht door mr. Van Dieren hooren
zeggen: ‘dat ik U vermag te treffen in Uw hart, het is, omdat ik Uw taal spreek!’ Dat
was een ontroerend juist woord. Wie de eenheid van den stam nastreeft en die wenscht
te bevorderen, moet zonder tekort te schieten in waardeering voor het eigene der
streektalen de gemeenschap van taal als middel van uitdrukking in het oog houden.
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Ten koste van Gent.
De oplossing, die de Belgische kabinetscrisis heeft gevonden, komt neer op een
opoffering der kansen van vervlaamsching van Gent aan de buitenlandsche politieke
moeilijkheden van België. De vraag, of dit offer noodig was, onttrekt zich aan onze
beoordeeling. En dit geldt evenzeer van de andere vraag, of hier wellicht een
buitengewone kans is verloren gegaan, om de regeering te dwingen tot vervulling
der belofte ter zake van Gent. Wij hebben alleen te maken met het feit, dat, zooals
minister Theunis zegt, door het ontwerp, dat hij heeft ingediend een belangrijke
bakermat van Fransche beschaving wordt gehandhaafd.
Dat is op zich zelf natuurlijk een verheugend feit, maar die handhaving is alleen
mogelijk ten koste van Nederlandsch verlies, althans voorloopig. Het wil er bij ons
n.l. niet in, dat de logica der feiten niet op den duur Gent vervlaamscht ondanks alle
pogingen om dat te verhinderen.

Aanhouden.
In de Hongaarsch-Hollandsche Revue, Nederlandsche uitgave van de Magyar-Holland
Szemle, lezen wij:
Het ‘Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap’ te Budapest heeft aldaar
ten behoeve der Hongaarsche kinderen, die eenigen tijd in Nederland
verblijf hielden een Hollandsche boekerij opengesteld. Deze verzameling
Hollandsche boeken, welke samengesteld is uit boekenschenkingen van
het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’, ‘Nederland in den Vreemde’ en
enkele particuliere giften, heeft tot doel, dat de kennis van de
Nederlandsche taal bij genoemde Hong. kinderen behouden blijft. De tot
nu toe bereikte resultaten doen ons op dit gebied de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
Dit is de soort van Nederlandsche propaganda, die goeden uitslag belooft. Zijn de
andere banden van dezelfde soort in den nood van na den oorlog geknoopt niet op
dezelfde wijze te verduurzamen? Gelegenheden als deze keeren gelukkig niet dikwijls
terug.

Onbegrijpelijk!
K.E.O. schrijft ons:
De ‘Vlaamsche’ burgemeester Van Cauwelaert van het Vlaamsche Antwerpen
heeft blijkens een bericht in het dagblad De Schelde bij de jongste viering van den
Guldensporenslag te Antwerpen verboden.... het Wilhelmus van Nassouwe te zingen!
En dat in een land, waar de Franskiljons bij ieder ‘nationaal’ feest de Marseillaise
aanheffen!
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Volgens De Ploeg is dit verbod uitgevaardigd door den waarnemenden
burgemeester, Mr. Lebon en dus niet door Mr. Van Cauwelaert zelf.

Domheid of....?
In de Engelsche uitgave van Le Monde Nouveau, die zich ten doel stelt ‘de sociale,
economische, letterkundige en artistieke toenadering tusschen Frankrijk en het
buitenland’, en die van zichzelf getuigt, dat zijn medewerkers de meest gezaghebbende
lieden zijn op het door hen betreden gebied, treffen wij een opstel aan, dat ons geneigd
doet zijn tot het plaatsen van een paar vraagteekens. In het April-Meinummer van
dit tijdschrift toch vinden wij een artikel over het talenvraagstuk in België door Elie
Baussart, waarin de activisten in Vlaanderen, ondanks Vanderveldes woord, worden
uitgemaakt voor ‘bewust gekochte verraders van België’ en waarin beweerd wordt,
dat de grondleggende gedachte der Vlaamsche beweging, al wordt het zelden erkend,
zuivere haat tegen Frankrijk zou zijn.
Een dergelijke onwaarheid in een tijdschrift onder deze vlag en gesticht en geleid
door een Nederlander.... is in hooge mate bedroevend en een Nederlander onwaardig.

Ter herinnering.
Te Ingoyghem zal een gedenkteeken worden opgericht voor Hugo Verriest, den
levenwekker van Vlaanderen.
Aan alle Nederlanders wordt welwillende medewerking gevraagd, om deze
Verriesthulde te doen slagen.
De leden van ons Verbond zullen hopen wij, geen opwekking behoeven, om aan
den schatbewaarder van het Comité (den heer Achiel Denys, Ooststraat 60 te
Rousselare) een bijdrage te zenden voor dit doel.
Ook hier in Nederland heeft Verriest groot werk gedaan al zou hij niets anders
zijn geweest dan de apostel van Guido Gezelle. Al. Walgrave schrijft over hem o.a.:
‘Het wezenlijk groote in den pastoor was juist zijn liefde voor waarheid en
eigenaardigheid, spijts alle Potestates et Dominationes in maatschappij, taal en dwaze
overeenkomsten of vooroordeelen.
Dat was ondelgbaar in hem uit Gezelle's leering overgebleven, en dat heeft hij
overal, altijd voorgestaan.
Die heusche, beleefde, nooit booze, immer lieftallige spreker was sterk.
Zijne macht was: dat hij helder zag en overal vooruitzette de weerde van wat is,
boven wat men napraat dat het is. Vele zijner gedrukte woorden zeggen zeer klaar
dat hij de ellende van zijn volk, stoffelijk en zedelijk zeer goed bewust was, maar,
dit wetende, wou hij haar weren, door het naarbovenheffen van wat in zijn volk goed
is.
Een anderen Vlaming heeft men gehuldigd door een steenen gedachtenisteeken op
zijn graf: Prosper van Langendonck. Het is een sober, edel werk van den beeldhouwer
Lagae en bouwmeester van Huffel, met 's dichters portret, als opschrift de naam en
zijn versregel:
Mijn menschenhart, o menschdom in mijn hart.
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Professor August Vermeylen hield de gedachtenisrede; ware onze ruimte niet zoo
ontzettend beperkt, wij zouden hier haar geheel willen overnemen. Thans moeten
wij ons bepalen tot enkele gedeelten.
‘Nadat Albrecht Rodenbach ons ontvallen was, en toen er nog geen merkbare
invloed uitging van den bijna vergeten Guido Gezelle, was hij het, die aan het
Vlaamsche vers dien innerlijken rijkdom gaf, die vastheid van uitbeelding en dien
echten klank van zelf-ervaren menschelijkheid, waaraan we erkennen mochten dat
een nieuwe dichtkunst ons geboren was. Hij was toen ook de eerste, die door zijn
kritiek den weg baande, op de tekortkomingen van het verleden en heden wees, de
hoop en het begrip van wat komen zou duidelijk omschreef. Zooals in zijn vroegste
verzen reeds zijn gansche persoonlijkheid zat, zoo vonden we ook van den beginne
af in zijn kritiekopvattingen dat breed en helder inzicht, waardoor hij zulk een gezag
over jongeren verwierf. Het is dan ook maar natuurlijk, dat hij in zake beschouwing
der poëzie door hen als leidsman erkend werd.
.... het is een wonder hoe daar, tot in de minste onderdeelen, de wereld van de
zinnen, de wereld van het gemoed en de wereld van den geest ineenluiden. Wat ook
het uitgangspunt van het gedicht zijn mag: de fijne gewaarwording van de dingen,
de gloed van het gevoel en het licht-en-donker van de gedachte spelen er steeds door
elkander, onafscheidbaar verbonden. In ieder vers hoort ge altijd de stem van een
volledig mensch.
En dat is de verheven les van dat werk: hoe somber het soms ook zijn mag, want
geen Vlaamsch dichter heeft uit zulke diepten van leed gezongen, toch heldert altijd
boven dien afgrond de genade van een schoonheid, waaraan we erkennen, dat onder
alle stormen Van Langendoncks innerlijkst wezen op de hoogte standhield, in dat
onvergankelijk licht dat gewone oogen niet zien. Hij was een dichter. Uit de woelingen
van zijn leven blijft dàt nu, zuiver èn klaar en groot, voor eeuwig. Om zijn
doornenkroon breidt zich voortaan de glans uit van een geestelijk koningschap, waar
we voor buigen, in stille vereering. Dit graf zal het Vlaamsche volk heilig zijn.’
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Hollandsche adelbrieven.
In het jongste Paaschnummer van The Ladies Home Journal, wijdt mrs. John King
van Rensselaer, draagster van een fieren naam, een opstel aan de Amerikaansche
aristocratie. Zij betoogt, dat er aanleiding is voor de afstammelingen van de
Nederlandsche nederzetters op hun afkomst fier te zijn. Hun adelbrieven zijn gewettigd
door de omstandigheid, dat de beschaving van de Nederlandsche kolonisten op veel
hooger peil stond dan die van de andere, ook van de Pilgrim Fathers. Ten bewijze
daarvan trekt zij een vluchtige vergelijking tusschen de levenswijze der Nederlandsche
patriciers van Amsterdam en Antwerpen en van den Engelschen adel uit de dagen
van koningin Elisabeth.

Steenen getuigenis.
Een Nederlandsch opschrift op het kerkhof van Macao, dat de heugenis wakker roept
aan een jongen Nederlandschen arts in den verren vreemde gestorven, is voor de
Nederlanders ginds een herinnering aan het vaderland,

Grafsteen voor Jacques Pierot (1812-1841) te Macao (China).

Neerlandia. Jaargang 27

dat hem voorbereidde voor de taak, die hij hier had willen volvoeren.
De afbeelding van zijn grafsteen in ons maandblad zij een stille hulde aan de
nagedachtenis van dezen jonggestorvene, wiens grafschrift nog na zijn dood
Nederlandsch werk doet door er aan te herinneren, dat in alle tijden zonen van onzen
stam zich geroepen hebben gevoeld onze beschaving in den vreemde te dragen.

Getuigenis van trouw en liefde.
Men zond ons een gedicht ‘The Netherlands’ geschreven door den voorzitter der
groep Noord Amerika, Prof. A.v.C.P. Huizinga in Thompson (Conn.) Het is een van
warme vaderlandsliefde getuigende uiting naar aanleiding van het zilveren feest der
koningin en onze herdenking.
Wij willen ter kenschetsing van het gedicht en den op zijn Nederlanderschap fieren
dichter enkele regels daarvan overnemen.
When the Dutch remember what the Netherlands still to all the world does mean,
They have reason to be loyal to their country and their Queen!
The House of Orange, beloved of the nation as the Dutch Maccabees,
Still for the Netherlands in virtue's worth a splendid future sees.
And well may ‘Modern Holland’ ancient glory maintain,
With the splendid achievements of Queen Wilhelmina's reign.
How Dutch civilization still richly flowers in civic virtue, science, art,
The General Netherland Association would to all the World impart.
This patriotic body, true Dutchmen all the time.
Holds dear their real Dutchdom in every part and clime.
Daring, doughty Dutchmen, ever sturdy, steady, and strong,
Keep to the right ye, though all the world go wrong!

In hooger aanzien!
De opening der Internationale Academie in het Vredespaleis verhoogt de beteekenis
van den zetel der Nederlandsche regeering voor het streven naar rechtswaarborgen
voor de samenleving der volken, maar tevens verzwaart het daardoor onze
verantwoordelijkheid. Dit voorrecht toch is ons geschonken. Wie bij ons belang stelt
in de ontwikkeling en de kennis van het volkenrecht, krijgt gemakkelijker dan anderen
gelegenheid de lessen te volgen, die geleerden uit aller heeren landen er komen goven.
Die verantwoordelijkheid is levendig beseft bijv, door de stichters van het
Internationaal Intermediair Instituut, die juist in de geschenken ons gegeven aanleiding
vonden van onze zijde der wereld van dienst te zijn door een zuiver Nederlandsche
stichting op dit terrein.
Maar wij zouden ons al zeer weinig erkentelijk toonen, als wij nu aan deze
instelling, welker voorlichting in zeer breeden kring hooglijk wordt gewaardeerd,
de verplichting der dankbaarheid, die op geheel het volk rust, alleen overlieten. Het
ruime gebruik, dat juist door Nederlanders van de academie, nu zij hare leergangen
opende, wordt gemaakt, is een gelukkig bewijs van het inzicht in de beteekenis, die
juist voor ons deze instelling heeft.
Nu een aantal colleges zijn gegeven, mag men voorts zonder zelfverheffing ook
vaststellen, dat de bijdrage, die Nederland aan het onderwijs geeft van deze
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internationale academie, ook al was er tot nu toe slechts één Nederlandsch hoogleeraar
aan het woord, stellig niet het minste is.

Rolprentreclame.
Uit een reclame voor de rolprent Mooi Nederland in Wellington:
‘Op Pretioria het 'n menigte mense en oor die 3000 skoolkinders die rolprent
gesien. Dis met een woord gese die mooiste rolprent van een land en haar volk wat
nog ooit hier gesien is. Holland en haar tradisies staan in baie nou verband met die
geskiedenis van ons eie land en volk.’
Helaas krijgt Nederland in den Vreemde hier niet de eer, die der vereeniging
toekomt. Men onderstelt, dat niet zij, maar ons Departement van Onderwijs de film
naar Afrika heeft gezonden. Zoover zijn wij nog niet, dat of dit ministerie of dat van
Buitenlandsche Zaken zich van deze middelen bedient om aan ons land grootere
bekendheid te geven.
Terecht en gelukkig belasten anderen zich met die taak, die uit den aard vrijer
staan tegenover het onderwerp van een zoodanige reclame, en het publiek waartoe
die wordt gebracht.
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In Kaapstad is de rolprent ‘Mooi Nederland’ zoo goed ontvangen, dat men de
vertooning den volgenden dag heeft moeten herhalen. Een geestdriftig Kapenaar
schrijft over de vertooning: ‘Het ging mij als wijlen de Koningin van Scheba, ook
ik moest uitroepen: ‘de helft was mij niet aangezegd.’

Wat anderen zeggen.
In het Amerikaansche vakblad The Motorship wordt een uitvoerige beschouwing
gewijd aan het in Nederland gebouwde Noorsch motorschip Hallfried, voortbewogen
door motoren van ‘Werkspoor’ te Amsterdam.
Onder meer wordt daarin de aandacht gevestigd op het ongeëvenaard zuinig
olieverbruik van dat schip gedurende een reis van 15 dagen door den Atlantischen
Oceaan, als verschillende gezagvoerders verklaarden nog nooit te hebben beleefd.
Van dat verbruik werd dagelijks nauwkeurig aanteekening gehouden, waarbij
‘recordcijfers’ werden geboekt.

Nederland in den Vreemde.
In Parijs is gesticht de ‘Centre d'Etudes Franco-Hollandaises, (Bureau des relations
intellectuelles Franco-Hollandaises) met medewerking van de Vereeniging ‘Nederland
in den Vreemde’.
Dit Bureau krijgt een uitgebreide boekerij en wil onderzoeken, op welke wijze
mede samenwerking kan worden verkregen tusschen beide landen, en inlichtingen
over en weer betreffende beide landen verstrekken.
Het Bureau, gevestigd 25 Rue Servandoni, is voor belangstellenden iederen
werkdag van 2-4 namiddags geopend.

Veel in kort bestek.
De Vereeniging Nederland in den Vreemde heeft een briefkaart uitgegeven, die een
zeer duidelijk kaartje toont van Nederland en zijn overzeesche bezittingen, ‘bevolking
57 millioen zielen’. Een uitstekend propagandamiddel, dat voor het aanzien van
Nederland nuttig werk kan verrichten.

Spreekt in Vlaanderen Nederlandsch!
‘Met een beetje Fransch komt men de wereld door’ zong indertijd, het is meer dan
50 jaar geleden, Albrecht. Maar dat men met Nederlandsch ook een eind komt, bewijst
een prentbriefkaart van Katsberg uit Fransch-Vlaanderen, aan ons kantoor gezonden
door een geestdriftig Groningsch Afdeelingsbestuurder, met den juichtoon: ‘Tot hier
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gekomen zonder een woord Fransch te hebben gesproken. Men spreekt hier zeer
zuiver Nederlandsch’.

Wetenschappelijk Congres te Antwerpen.
Wij herinneren er aan, dat dit gehouden wordt 10-11 en 12 Augustus.
Laten onze leden, die in de gelegenheid zijn, het bij te wonen, dit niet verzuimen.

Gelukwenschen.
Wij zullen nu maar geen vervolg meer geven op de gelukwenschen met ons zilveren
feest.
Voor één maken wij echter een uitzondering, die van Prof. Landré te Aken, die
zijn wensch deed vergezeld gaan van een teekening van Vaels ‘in gehechtheid
opgedragen aan het A.N.V.’. Zij krijgt een blijvende plaats in ons kantoor.
Nog zond deze getrouwe ons een plakbrief, door hem geteekend, waarop
aangekondigd wordt een Weldadigheidsfeest, ter gelegenheid van het 25-jarig
Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin te houden 26 Augustus 1923 te Aken.

Wie volgt?
In Weenen is eene zelfstandige afdeeling in wording. Het ligt in de bedoeling, de
oprichting te doen samenvallen met het jubileum van de Koningin.

Nederland.
Waarom een afdeeling vooruit en een andere achteruit gaat.
Omdat ik de kunst- en propaganda-avonden voor het Algemeen Nederlandsch Verbond
in ons land leid, ga ik wel eens luisteren, wanneer een afdeeling een avond geeft.
Deze bezoeken zijn mij een openbaring geworden, hebben mij een der voornaamste
oorzaken leeren kennen, waarom de eene afdeeling aanmerkelijk in aantal leden
stijgt, terwijl een andere op hetzelfde peil blijft staan of zelfs bedenkelijk in ledental
afneemt. Ik veroorloof mij ze hier mede te deelen, niet tot kritiek doch als een ernstig
woord tot opwekking.
In de stad A gaf de afdeeling van het Alg. Ned. Verb. een avond. Vroegtijdig toog
ik er heen. Aan den ingang toezicht; ik stel mij voor, deel mede, dat ik lid van het
A.N.V. ben, doch hier niet woon. Onmiddellijk komt er een andere heer, die de
penningmeester bleek te zijn en allerbeleefdst ontving mij het geheel voltallige
bestuur. Ik moest tusschen hen als gast plaats nemen, terwijl de meesten druk in de
weer waren om het den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken en bij het
zoeken van plaatsen te helpen. Velen kenden elkander en een ieder voelde zich
oogenblikkelijk thuis. Er heerschte orde en een prettige toon. De voorzitter opende
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met een hartelijke toespraak en wekte de aanwezigen op deze avonden trouw te
bezoeken en toch vooral nieuwe leden aan te werven. De zaal was gezellig aangekleed,
goed verlicht en had een aangename temperatuur. Aan alles was zorg besteed. Na
afloop der lezing wenschte de voorzitter allen een welgemeend ‘tot weerziens’ en
bleven bestuur en verschillende leden in de koffiekamer nog wat gezellig bijeen. Is
het te verwonderen, dat deze afdeeling tot de bloeiende behoort?
Veertien dagen later in de stad B.
Eveneens was ik hier vroegtijdig. Niemand aan den ingang, niemand van het
bestuur aanwezig. In het koud en sober verlicht zaaltje twee menschen. Is hier de
lezing van het Alg. Ned. Verb.? Ik geloof het wel mijnheer, was het antwoord, doch
er schijnt geen bestuur te zijn. Meer belangstellenden komen, ik tel er 17. Het is 8
uur, doch achter de bestuurstafel nog niemand. Het wordt 10 minuten over achten.
We moeten toch wel hier zijn? vraagt men elkander. Ja, het kan niet missen, het staat
in de gang duidelijk aangegeven. Daar komt een heer binnen, mompelt iets in
zichzelven en verdwijnt. Even later komt hij met twee andere heeren binnen. Toen
bleek, dat de eerste de voorzitter was, de beide anderen: de spreker van dien avond
en een belangstellend lid.
Met weinig opgewekte stem gaf de voorzitter het woord aan den spreker van dezen
avond. Voor dezen was het heel jammer en ontmoedigend; zoo weinig menschen en
van het bestuur alleen de te laat gekomen voorzitter. Na het uitspreken der rede
werden nog eenige vragen gesteld en beantwoord, waarop de voorzitter, ook namens
de aanwezigen, den spreker bedankte en toen waren wij allen - evenals bij het
binnenkomen - weder lucht!
Is het te verwonderen, dat die afdeeling niet bloeit? Niemand er aan denkt, nieuwe
leden te werven? Zou het ook te verwonderen zijn, dat zij, die er waren, een volgende
maal niet komen? Waarom neemt zoo'n bestuur niet liever ontslag. Heeft men geen
tijd en.... geen liefde er voor, goed, doch laat het dan anderen doen. Op zoo'n wijze
helpt men een afdeeling den grond in. De bloei van het Alg. Ned. Verb. hangt niet
alleen van het hoofdbestuur af, doch voor een groot deel van de voortvarendheid der
plaatselijke besturen. Zij vermen de hartader. Dat elk plaatselijk bestuur zijn
verantwoordelijkheid toch
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ten volle begrijpe. Hiertoe moge dit stukje medewerken.
Wilt u inlichtingen omtrent kunst- of propaganda-avonden? U vindt mij steeds
bereid om U met alles van dienst te zijn en, wat ik U bidden mag, doe niet als in stad
B., dat is onverantwoordelijk.
Soestdijk, Juli 1923.
W.A. HEIJNINGS.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam.
Den 29sten Juni gaf deze Afdeeling een welgeslaagden Zuidafrikaanschen avond.
De groote zaal van het American Hotel was geheel bezet. Prof. Dr. R. Casimir hield
op zijne bekende, aangename en boeiende wijze, een zeer belangrijke lezing over de
indrukken van zijn Zuidafrikaansche reis. Hij schetste niet alleen de bevolking in
hare zeden en gewoonten, doch legde getuigenis af van den steeds toenemenden zin
voor kunst op schier ieder gebied. Hij gaf den toehoorders een helderen blik in al de
grootheid van Volk en Land, in de belangrijkheid voor Nederland van dit krachtige
gedeelte van den Nederlandschen Stam. Ook omtrent handel, landbouw en nijverheid
waren de mededeelingen van Prof. Casimir uiterst belangwekkend. Er is een nationaal
besef ontwaakt, dat Zuid-Afrika doet uitgroeien tot een natie, die nog slechts aan het
begin van haar ontwikkeling staat en waarvoor nog een groote toekomst is weggelegd.
Luide werd spreker toegejuicht.
Mej. M. de Hoog vergastte de toehoorders op Zuidafrikaansche liederen, terwijl
Mr. De Hoog haar op het klavier begeleidde. Beiden verwierven luiden en
welverdienden bijval.
De Heer F.E.J. Malherbe, een hier studeerend Afrikaner, droeg niet minder bij tot
het welslagen van den avond. Hij vertolkte met veel gevoel luimige en ernstige
gedichten van Leipoldt, Celliers, Langenhoven en Keet, na vooraf eene toelichting
te hebben gegeven. Ook hij oogstte warmen dank en luide toejuichingen.
Alle medewerkenden hebben den wensch levendig doen worden, dat dergelijke
avonden meer zullen worden gegeven.

Arnhem.
Om de belangstelling, gewekt door de herdenking van het 25-jarig bestaan van ons
Verbond levendig te houden voor haar gebied, heeft het Bestuur der Afd. Arnhem
en Omstreken een rondzendbrief in duizend stuks verspreid waarin kort, krachtig en
duidelijk ons streven wordt uiteengezet en wordt aangespoord tot lid worden.
Vele Afdeelingsbesturen kunnen er een voorbeeld aan nemen.

's-Gravenhage en Omstreken.
De afdeeling heeft 16 Juli een welgeslaagde zomerbijeenkomst gehouden in de
uitspanning Wijker Brug te Voorburg. Nadat de voorzitter in zijn welkomstwoord
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in het kort herinnerd had aan de beteekenis van den Gulden Sporenslag en allen het
Wilhelmus hadden gezongen, werd de avond verder gewijd aan de gezelligheid,
waartoe in hooge mate bijdroegen de liedjes bij de luit van den heer Oostdam en de
alleraardigste goocheltoeren van den heer B. (dien een beroepsgoochelaar niet zou
verbeteren!).

Jongel. Afd. 's-Gravenhage en Omstreken.
24 Juni l.l. ondernam deze afdeeling een tocht naar Wassenaar, waartoe ook de Jongel.
Afd. Rotterdam uitgenoodigd was. Na een zeer belangwekkend bezoek aan het
Vredespaleis werd te Scheveningen koffiegedronken, waarna de deelnemers met de
Electrische naar Wassenaar gingen. Een geslaagde tocht.
14 Juli j.l. heeft de voorzitter, de heer W.J. van den Bergh, op een vergadering
door hier wonende Vlamingen ingericht tot herdenking van den Guldensporenslag,
een toespraak gehouden, waarin hij wees op de veel te geringe belangstelling der
Noord-Nederlanders voor de Vlaamsche beweging en op de te groote ‘voorzichtigheid’
van anderen. Spr. meende echter wel te mogen zeggen dat hierin verbetering begint
te komen, vooral bij de jongeren is de belangstelling voor de Vlaamsche Beweging,
meer in het bijzonder voor de Vlaamsche Nationalistische beweging wassende. Spr.
bood namens de Jongel. Afd., aan Mej. Roza de Guchtenaere, die op deze vergadering
de feestrede uitsprak, een bloemruiker aan.

Haarlem.
16 April heeft deze Afdeeling een Kunstavond voor leden en genoodigden gegeven,
geheel gewijd aan Nederlandsche letterkunde en toonkunst. De dames E.
Sanders-Herzberg van Amsterdam en Victorine v.d. Werff en Lydia Hoogendoorn
van 's-Gravenhage verleenden belangeloos haar medewerking.

Vlaanderen.
Het Groepsbestuur gewijzigd.
Zondag 17 Juni hield het bestuur van groep Vlaanderen een vergadering te Brussel,
onder voorzitterschap van den heer Omer Wattez. Door het, reeds in een vorig nummer
van Neerlandia medegedeelde ontslag van den heer Van Laar, moest tot de aanstelling
van een nieuwen secretaris-penningmeester worden overgegaan. De heer M.J.
Liesenborghs, secretaris van tak Brussel (Eug. Demolderlaan 2, Schaarbeek) werd
bereid gevonden tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het voorjaar
van 1924, als groepssecretaris op te treden, terwijl Dr. W. van Eeghem (Trooststraat
85, Schaarbeek) voortaan als penningmeester van groep Vlaanderen optreedt.

Tak Brussel.
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De reeks voordrachten en lezingen, dit jaar door tak Brussel ingericht, werd 17 Mei
j.l. besloten met een lezing door den heer Omer Wattez, gewezen bestuurder van de
Vlaamsche Academie, voorzitter van groep Vlaanderen en van tak Brussel over:
‘Onze oude heldensagen.’ Door Mej. Jacqueline de Kesel, kunstzangeres, en den
heer Martien, pianist, werd voor passende muziek en de uitvoering van met het
behandelde onderwerp verband houdende liederen gezorgd. Allen viel veel bijval
ten deel.
Met het oog op het volgende winterseizoen is het bestuur reeds in onderhandeling
getreden met verscheidene Hollandsche kunstenaars en kunstenaressen.
Het plan bestond op 1 Juli j.l. een uitstaptje te doen naar
Sottegem-Nederzwalm-Hoorebeke (ontvangst door de plaatselijke koorvereeniging
enz.) en Oudenaarde. Wegens onvoorziene omstandigheden moest dit reisje echter
tot later worden verschoven.

Zuid-Afrika.
Het Oude Gaat Voorbij....
Te Kaapstad en in de, Koningin-Victoriastraat, de straat met de vele groote gebouwen,
waarvan Professor Casimir U in zijn reisbeschrijvingen heeft verteld.... De straat met
slechts een rij huizen, en aan den anderen kant de muur, die haar scheidt van de
prachtige botanische tuinen, die steeds jeugdig frissche tuinen van Jan van Riebeeck,
hier nog bekend als de Kompanjische tuinen. Tusschen de voorname gebouwen, die
in deze straat in den loop der latere jaren verrezen, zijn nog
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eenige onbebouwde terreinen overgebleven. Ook staan er hier en daar nog oude
huisjes, vreemd in elkander loopende gebouwtjes, die doorloopen tot in de
Keeromstraat, een van de oudste straten van het oude Kaapstad. Vele van die huisjes,
meestal bewoond door kleurlingen, zijn in de laatste jaren gevallen onder de
mokerslagen van den slooper. Het Bestuur van de N.G. Kerk bouwde een hecht
gebouw voor zijn kantoren en synodale vergadederingen en doopte het ‘Het
Hugenotengebouw’. De groote zaal bleek al spoedig te klein voor de steeds in omvang
toenemende synodale vergaderingen.... en het Gouvernement huurde eerst, en kocht
later, dit gebouw van de ‘Hollandsche’ Kerk om er het zich steeds uitbreidend
Departement van Onderwijs van de Provincie De Kaap de Goede Hoop in te vestigen,
terwijl de groote raadzaal, met de daarbij behoorende vertrekken, uitmuntende
gelegenheid aanbood voor de periodieke vergaderingen van den Kaapschen
Provincialen Raad, die eerlang weer zitting zal nemen onder de leiding van den
bejaarden Administrateur, Sir Frederic de Waal, die, na een tijdperk van volkomen
rust, weer met nieuwe kracht bezield is. De Kerkeraad heeft nu een van de terreinen
in de Koningin-Victoriastraat aangekocht en gaat een nieuw Hugenotengebouw
oprichten, een gebouw, dat in alle opzichten voldoen zal aan de gestelde vereischten
en ongeveer £ 50.000 zal kosten.
Uit het venster van mijn kantoorkamer in de Queen Victoriastraat zie ik op het
dak van een gebouwtje, dat mij reeds jarenlang bekend is. Aan den straatkant kan
men op de deur, schemerende door een laag bruinachtige verf nog in witte letters de
woorden zien: ‘Algemeen Nederland Verbond, Afdeling Kaapstad en Omstreken’.
Dit is het oude ‘Verbondszaaltje’, waar Nederlanders te Kaapstad en hun vrienden
de alleraangenaamste herinneringen aan behouden hebben. Hier werden schoone
avondfeesten gevierd.... hier vonden de gezelligste bijeenkomsten plaats. Men had
er zijn eigen inrichting om koffie en thee te zetten; tooneel, stoelen, alles was er, en
't is nog niet zoo lang geleden, dat de toenmalige penningmeester, de heer G. van
Heerde, de Verbondskas te hulp kwam door den verkoop van de oude roerende
goederen.... Doch 't zaaltje ging reeds lang geleden voor 't Verbond verloren. 't Moest
gebruikt worden als een examenkamer voor muziekleerlingen.... Later weer werd 't
'n model oefenschooltje onder beheer van het nabijgelegen Opleidingskollege en ten
slotte was het 'n soort van pakhuisje voor schoolgoederen. Toch bleef het steeds in
onze gedachten het ‘Verbondslokaaltje’.
Op de daken van de oude gebouwtjes, die ik uit mijn venster zie, staan kaffers met
gereedschappen.... Langzaam, doch stelselmatig beginnen zij hun taak. Zij arbeiden
een tijdlang aan een bepaald punt; men ziet niet wat er gebeurt.... doch dan, met
donderend geraas, vallen er heele stukken ineen, en aanstonds ziet men hier en daar
daklooze kale muren.... het geheele oude buurtje wordt een ruïne en overal ziet men
de ontzagwekkend dikke muren verbrokkelen en het door den tand des tijds
onaangetaste balkenhout ter aarde vallen. Ik zie ze naderen, de krachten die afbreken,
afbreken, omdat het oude moet plaats maken voor het nieuwe, afbreken om aanstonds
op te bouwen.... Nu zitten zij op het dak van ‘ons zaaltje’, vlak onder mijn venster
en het vandalenwerk neemt een aanvang.... Ik kan het niet helpen; ik moet er van
tijd tot tijd eens naar kijken. De leibedekking wordt voorzichtig verwijderd... nu
komt het stof ‘door eeuwen saamgegaard’ te voorschijn en stuift hoog op, als
verheugde het zich in zijn herwonnen vrijheid. Het geraamte van ontzettend dikke
balken komt te voorschijn en verdwijnt zienderoogen... ten slotte de dikke kale
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wanden.... En ziedaar.... daar zie ik de oude opschriften, sierlijk geschilderd in
afgebakende vierkanten op de muren.... Ik lees, en het stemt mij droefgeestig....:
Valt den boom den eersten slag nijet
Daervan is clein swaricheit.
Hij en groeit in enen dach nijet.
Die volhert en wijnt den strijt.

Dof klauwen de pikhouweelen in de oude muren en brokstukken vallen met
dof-dreunend geplof neer... Het oude gedichtje is bijna verdwenen.... ‘Daervan is
clein swaricheit....’
Nu nadert men aan:
De zorg van een natie voor haar taal
is de waardemeter van haar
vermogen tot zelfstandig bestaan.

Ook deze les ondergaat hetzelfde lot en de blauw bepleisterde stukken muur met de
sierlijke letters vallen naar alle richtingen, en ik denk aan de hand, die jaren geleden
deze woorden penseelde.... Zullen ze blijven voortleven? Hebben zij hun roeping
vervuld?
De taal is gansch het Volk....
is de fiere bewering op een stuk muur, dat nog staat... Welaan dan.... Laat de taal
leven.... want zonder een eigen taal geen Volk.... Het stuk muur wankelt en valt
dof-donderend ineen.
Doch op deze plaats zal aanstonds verrijzen een nieuw gebouw ter behuizing van
de administratie van de Nederduitsch Hervormde Gemeente en een nobele
vergaderzaal voor de Synode van dat eerbiedwaardige oude lichaam. Het woord zal
voortleven....:
‘Die volhert en wijnt den strijt.’
‘De Taal is gansch het Volk’.

De klanken uit het verleden zullen gehoord worden op die oude plek.
Kaapstad, 29 Juni 1923.
J.L.S.

Oost-Indië.
Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen.
Wij vestigen nog eens de aandacht op deze nuttige inrichting, gevestigd Westeinde
46, 's-Gravenhage, waarvan H.M. de Koningin Beschermvrouw is. Ruim drie jaar
geleden opgericht ten huize van de in Indische kringen zoo goed bekende Mevrouw
Van Deventer-Maas, kan de vereeniging in haar derde jaarverslag (door ons in dank
ontvangen) dankbaar mededeelen, dat de school flink opneemt. Er waren in die drie
jaren achtereenvolgens 74 leerlingen.
Het doel is: meisjes en jonge vrouwen eenige kennis bij te brengen voor
volbrenging van de moeilijke taak, die haar daarginds - vaak in een eenzaam,
afgelegen oord - wacht.
De leergangen duren drie maanden.
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Lessen worden gegeven in de volgende vakken: Ziekenverpleging en Moederschap.
- Huishouden en koken. - Naaien. - Verbandleer en eerste hulp bij ongelukken. Tropische gezondheidsleer. - Dierenverzorging. - Maleische taal, land- en
volkenkunde.
Een uitmuntend gekozen leerstof!
Als men weet, hoe vaak twintigjarige meisjes zonder eenige ervaring, zelfs zonder
een flauw begrip van wat ‘huishouden’ beteekent, zoo op eens overgeplaatst worden
in de binnenlanden van Indië, waar alleen flinke, kranige vrouwen zich kunnen
redden, behoeft men er niet verbaasd over te zijn, dat zoo vele jonge levens voor
goed geknakt worden en meteen vele mannen ongelukkig gemaakt, omdat zij
gehinderd worden in 't volbrengen van hun levenswerk.
Kan zoo'n leergang aan de jonge vrouwtjes nu alles bijbrengen, zoodat haar
daarginds nooit meer de handen verkeerd staan?
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Dat ware te veel gevergd.
Maar.... als de jonge vrouwtjes die lessen niet als een aardigheidje beschouwen
en er werkelijk met leergierige belangstelling gebruik van maken, zullen zij later met
dankbaarheid aan dien leergang terugdenken. Zij hebben voor 't leven dat haar wacht,
een streepje - een flinke streep - voor.
Hoe 't met de geldmiddelen staat?
Ja, dat kan men wel raden: f 2000 's jaars interen van een kapitaaltje van f 14000.
Wel bijdragen van Koloniën en gemeente s-Gravenhage, maar te weinig leden en
begunstigers. Alweer die ellendige ‘nood der tijden!’ Zij, die deze nuttige inrichting
willen steunen, kunnen zich wenden tot de directrice, Zr. L.M. Hellemans, Westeinde
46, 's-Gravenhage. Zij zullen er goed aan doen.
Maastricht.
v.L.

DE DIETSCHE STAM ONDER DE NEDERLANDSCHE VLAG.
De Nederlandsche Maagd: Jonkvrouwe J. van Heemstra; daaronder Nederland: Mej. P. Thamm; links
Nederlandsch- Indië: Mej. J. Schloss; rechts Vlaanderen: Mej. J. Borne; onderste rij van links naar
rechts: Suriname: Mej. J. Booms; Oranje-Vrijstaat: Mej. W. van Romondt; Transvaal: Mej. A.
Poortvliet; Curaçao: Mej. C. de la Fuente.
(Foto Dames Curiel.)

Suriname.
Herdenkingsfeest te Paramaribo.
Na Kaapstad verdient Paramaribo een pluim voor de wijze waarop het gelijk met
Dordt het 25-jarig bestaan van het A.N.V. heeft herdacht.
Voor een rijk program - muziek, zang, voordrachten, dans, enz. - was gezorgd.
De Gouverneur, die met zijn gezin de uitvoering tot het einde, bijwoonde, werd
bij zijn komst verwelkomd door het publiek, dat op uitnoodiging staande het
Nederlandsche en het Surinaamsche volkslied met muziekbegeleiding zong.
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Reeds het eerste nummer, het openingswoord van den voorzitter der Groep, den
heer Mr. Dr. Van der Helm, een korte, maar gloedvolle rede, waarin o.m. hulde werd
gebracht aan het oudste aanwezige lid, den heer Oudschans Dentz, die met
voortvarendheid en hardnekkigheid steeds voor de belangen van het A.N.V. heeft
gewerkt, viel een luid handgeklap ten deel.
De verschillende nummers van het program werden goed uitgevoerd. Afzonderlijke
vermelding verdient het ‘Trionummer’ door de heeren Mac May (viool), Willy Penard
(cello) en Mevr. Mac May (piano).
Mevr. Vogel, aan wie de zangnummers waren toevertrouwd, wist zich als naar
gewoonte op lofwaardige wijze van haar taak te kwijten, terwijl de heer R.D. Simons,
die ‘Het lied van Halewijn’ en ‘De Vlaamsche Leeuw’ van H. van Peene, met
klavierbegeleiding voordroeg, veel sukses inoogstte en zelfs werd teruggeroepen om
‘De Vlaamsche Leeuw’ te herhalen.
Na de rust traden op de heer W. Salm (viool), begeleid door Mej. J. Nassy.
De dansnummers werden alle nauwkeurig uitgevoerd. Onder leiding van Mevr.
Van Leesten-Nassy hebben de bekoorlijke medewerksters zich op bijzondere wijze
weten te onderscheiden.
Het eind, de beeldengroep voorstellende den Dietschen stam onder de
Nederlandsche vlag, waarbij Nederland zelf, Suriname, Neerlandsch-Indië, Curaçao,
Vlaanderen, Transvaal en de Oranje-Vrijstaat werden verpersoonlijkt, zette de kroon
op den goedgeslaagden avond.
Het publiek was zeer voldaan en gaf aan zijn tevredenheid uiting door het aanbieden
van bloemstukken en
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het aanheffen van een luid gejuich na elk nummer.
Aan het einde verzocht de Gouverneur het bestuur zich op het tooneel op te stellen
voor de beeldengroep, die zeer geroemd werd en zeer geprezen, en sprak Z. Exc. uit
zijn loge het bestuur toe, een feit dat nimmer door een Gouverneur is gedaan. In
sierlijke taal sprak de Gouverneur waardeerende woorden over het Verbond, bood
zijn gelukwenschen aan en roemde de lijn van harmonie, die liep door den geheelen
avond. Z. Exc. vlocht in zijn rede de samenwerking van den Surinaamschen
Nederlander en den Nederlandschen Surinamer alsmede de liefde tot het Vorstenhuis
en het komende zilveren regeeringsjubileum. De rede oogstte een daverend applaus.
In de rust kwam de Gouverneur met gade en dochter alsmede zijn adjudant en diens
echtgenoote achter het tooneel, waar het bestuur den eerewijn schonk en de
aanwezigen een aangenaam half uur hartelijk en ongedwongen samen waren.
***
De jongste medewerkster aan den kunstavond was Mej. Fraser, oud 9 jaar.
Den dag na het feest ontving deze jeugdige medewerkster van een onbekenden
gever een zilveren drinkbeker ten geschenke met een begeleidenden gelukwensch,
luidende: ‘Aangeboden door een vereerder van de jeugdige danseres als blijk van
bizondere ingenomenheid en aangename verrassing met haar zwierigen en met
daverend applaus begroeten dans en als een blijvende en prettige herinnering aan
den avond van het A.N.V., gehouden in “Thalia” op 24 Mei 1923.’
***
Het gedrukte programma van deze Surinaamsche herdenking was met bijzondere
zorg samengesteld, kennelijk door den heer Oudschans Dentz. Voorin het portret
van Dr. Kiewiet de Jonge met de versregels van mevrouw Veen-sBrons:
Bouwmeester van het Nederlandsch Verbond,
Uw werk was hecht, 't zal rijke vruchten dragen.

Onder de liederen was natuurlijk het Verbondslied opgenomen, woorden en noten.
Voorts bevatte het programma een korte uiteenzetting van doel en streven van het
Verbond en in het bijzonder van Groep Suriname, wier daden tevens werden
opgesomd en een overzicht van zustervereenigingen, werkende voor land en volk.
Uit de Dietsche gedachten en spreuken nemen we deze over:
So wordt in dit gewest, gelijk aan Bato's strand
De zucht tot wetenschap en kunsten voortgeplant, de zinspreuk van het in 1785
in Suriname opgerichte Genootschap ‘de Surinaamsche Lettervrienden’.

Amerika
Afd. Nieuw York.
In de kleine Dutch Reformed Church te Sherwood Forrest of Park in Yonkers N.Y.,
hield Dr. Griffis een lezing over de Nederlanders hier bijna 300 jaar geleden.
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Het bestuur der afd. Nieuw-Nederland en enkele leden waren hiertoe ook
uitgenoodigd.
Na afloop dankte de heer Gebhardt den bejaarden spreker vooral voor de
waardeerende woorden over den grooten invloed door de Nederlanders in Amerika
geoefend niettegenstaande hun klein aantal.
Echter meende hij, om misverstand te voorkomen, iets te moeten opmerken
tegenover sprekers uiteenzettingen. Het is waar, dat onder de eerste nederzetters van
Manhattan, 9 Walen (8 mannen en een vrouw) waren, doch men vergete niet dat,
zoowel Vlamingen als Walen ook Nederlanders waren, hoewel dan
Zuid-Nederlanders. Jesse de Forest, de voornaamste van die 8, was geboren in
Avennes, een Nederlandsche stad in Henegouwen, later door Frankrijk ingelijfd.
Deze Jesse verhuisde naar Leiden, waar vier zijner kinderen geboren werden. Het
ging niet aan om te zeggen, dat de Dutch Nieuw Nederland gesticht hadden en dat
de Walen ‘in Dutch ships under the Dutch flag’ hier kwamen en werkelijk de eerste
kolonistenfamilies waren.
Walen zijn Nederlanders en dus ook ‘Dutch’, bovendien waren van deze Walen
in één familie vier kinderen geboren Leidenaars, de vader een ingeschreven meester
van het verversgilde van Leiden, zooals in Dr. Griffis' ‘Story of New-Netherland’
ook staat.
Dr. Griffis stemde dit toe.
In verschillende nummers van de Gazette van Moline, die men ons toezond, vinden
wij geestdriftige verslagen en berichten over de concertreis van Emiel Hullebroeck
door Illinois. De Vlamingen en Nederlanders in Chicago, Detroit, Kewanee en Moline
zijn in grooten getale opgekomen om hem te hooren en waren diep onder den indruk
van het gehoorde. Overal hebben de heer en mevrouw Hullebroeck een buitengewoon
warm en gastvrij onthaal gevonden.
De zanger, die inmiddels is teruggekeerd in Europa, is ook in New York opgetreden
voor de afd. Nieuw Nederland met de Netherlands America Affiliation en de
Vereeniging Eendracht maakt macht. Dat viel zoozeer in den smaak, dat het gehoor
naar meer verlangend een tweede uitvoering heeft weten te bewerken. In de
Hollandsche Club in New York heeft Hullebroeck een voordracht gehouden over de
Vlaamsche beweging.

Nieuwe Afdeeling.
Te Minneapolis is een afdeeling opgericht, de 6e in de rij, die Groep Amerika vormen.
Bestuur: D.P. van den Bergh, voorzitter; L.C. Wilten, secretaris; S. Troostwijk,
penningmeester.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Aan de leden der Jongeliedenafdeelingen en de kinderen van leden.
Leeftijd: 15-21 jaar.
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Tracht van het onderstaande goed Nederlandsch te maken. Zgn. taalfouten staan er
niet in, wèl barbarismen, d.w.z. woorden, die in strijd met het Nederlandsche taaleigen
gevormd zijn, alsook verkeerde zinsbouw en vreemde woorden, waarvoor goede
Nederlandsche kunnen gebezigd worden.
‘Reeds meerdere malen had ik de eer Uwe firma artikelen te leveren en werden deze
dan door U per stuk betaald. Waar dit systeem zeer vereenvoudigd kan worden, ben
ik overgegaan tot de uitgifte van boekjes, recht gevende op 12 artikelen. Bovendien
blijft U verschoond van het herhaaldelijk presenteeren van quitantiën. Uw boekhouder
hoeft deze postjes niet steeds weer in te vullen en is bij aankoop van een boekje de
prijs per artikel beduidend lager. Bij eventueele prijsdaling wordt het verschil in prijs
gerestitueerd. In het vertrouwen, dat U overtuigd zult zijn van het voordeel, wat
hierin ook voor U bestaat, zie ik met intéresse Uw order tegemoet. Het is in alle
opzichten wenschenswaard, U ten spoedigste met mij in relatie te stellen. Middels
de bijgevoegde briefkaart kan mijn reiziger door U ontboden worden zonder eenige
verplichting Uwerzijds.’
Hij (zij), die naar het oordeel der T.C. het bovenstaande
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stukje het best tot goed Nederlandsch maakt, kan voor een prijs in aanmerking komen.
Hij (zij), die naar een prijs wenscht mede te dingen, moet het stukje duidelijk
geschreven (desnoods getikt) vóór 1 September 1923 inzenden bij de T.C.
(Helenastraat 46, 's-Gravenhage).
Inzendingen, die de T.C. ontvangt nà de laatste post op 31 Augustus a.s., legt zij
ter zijde.
Elke inzending moet duidelijk met naam, voornamen en adres onderteekend zijn.
Op het omslag moet ook vermeld staan: wedstrijd.

Toch zonderling, niet?
Broek in Waterland heeft een kerk, die vele vreemdelingen, vooral Engelsch
sprekenden, bezichtigen. Indien zij toegang tot de kerk wenschen, vermeldt een bord
bij den ingang der kerk, tot wien de bezoekers zich moeten wenden. Tot voor korten
tijd stond alles daarop in het Fransch vermeld, thans echter uitsluitend in het.....
Nederlandsch. En het bezoek is er niet eens minder door! Hulde aan het kerkbestuur,
dat dezen maatregel nam. Wie volgt?

Efficiency.
Het Groepsbestuur vraagt nogmaals de aandacht voor dezen vreemdeling. Wie helpt
aan een pakkend Nederlandsch woord voor het begrip, in efficiency uitgedrukt? Geen
vertaling. Mededeelingen in te zenden bij de T.C., Helenastraat 46, 's-Gravenhage.

Enkele overpeinzingen.
Voor zoo ver blijkt uit woordenboeken, betekent ‘beeld’ òf een voorwerp (dus met
lengte, breedte en hoogte), dat een nauwkeurige gelijkenis vertoont met iets anders,
òf die gelijkenis zelf (God schiep de mens naar zijn beeld).
Het bezigen van het woord ‘beeld’ in andere betekenissen zou dus een misbruik
zijn, meestal een Germanisme, met name: in de betekenis van ‘afbeelding’, ‘plaat’,
‘prent’; in de betekenis van ‘denkbeeld’; in de betekenis van ‘karakter, ‘type’, b.v.
‘stadsbeeld’ (type van een stad), ‘ziektebeeld’, type van ziekte, soort van ziekte,
verschijnselen van een ziekte - het kan ook dikwijls worden vervangen door het
woord ‘ziekte’ zonder meer.
Verschillende samenstellingen met ‘-zijds’ zijn misschien gevormd naar het
voorbeeld van ‘wederzijds’, waarmee zij een valse overeenkomst vertonen, want de
‘r’ behoort daar tot de stam van het eerste deel van het woord, terwijl in woorden als
‘enerzijds’, ‘Uwerzijds’ enz. de ‘r’ zonder reden is ingelast. Men zegt immers ‘Oude
Zijds’ en niet: Ouderzijds Voorburgwal.
Woorden als mijnerzijds, enerzijds, dezerzijds enz., die De Vries en Te Winkel
niet op hun woordenlijst hebben geplaatst, ofschoon zij in hun tijd al gebezigd werden,
kunnen gemakkelijk worden vervangen door: van mijn zijde, aan de ene kant, aan
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of van deze zijde, enz. Hoe onnatuurlijk en vals-deftig zij zijn, blijkt uit het feit, dat
niemand over zijn lippen zou kunnen krijgen een woord als ‘jouwerzijds’, terwijl
‘van jouw kant’ heel natuurlijk aandoet.
Van Gelderen geeft als vertaling van ‘etwas fühlt sich rauh an’: iets is ruw op het
gevoel.
Zinnen als: ‘er fühlt diese Frage richtig an’ zouden kunnen worden vertaald door:
‘hij heeft een juiste kijk op dit vraagstuk’.
‘Anfühlen’ betekent feitelijk: ‘betasten’, ‘door betasten een gewaarwording
ondervinden’. ‘Wie er das Leben anfühlt’ zou dus gelijk staan met: ‘wat hij in het
loven gevoelt’.
Van Gelderen doet uitkomen, dat ‘Auf allen Gebieten’ in het Nederlands is: ‘op elk
gebied’ en hij geeft als synoniem om in het meervoud te gebruiken: ‘terreinen’,
‘domeinen’. In de letterlijke betekenis van het woord is ‘streken’ misschien het beste
synoniem.
In elk geval is ‘gebied’ in het Nederlands m.i. een subjectief woord, dat het
denkbeeld uitdrukt van iemand, die gebiedt, gezag uitoefent. Zoo kan men dus
figuurlijk spreken van ‘het gebied der schilderkunst’ (de schilderkunst wordt
verpersoonlijkt als een gebiedster) en letterlijk van ‘het grondgebied van een staat’,
maar niet van een ‘kleigebied’ of ‘veengebied’ of ‘mijngebied’.
Van Gelderen geeft als vertaling van ‘Pädagogik’: pedagogie (zonder ‘k’ - Grieks:
paidagogia). Het mooiste woord lijkt mij: opvoedkunde.5)
‘Eigen’ doelt, dunkt mij, op een persoon, die een zaak beschouwt als in 't bizonder
aan hem behoorende. Die persoon wordt aangeduid door b.v.: Eigen haard is goud
waard’, d.w.z.: voor ieder, die zijn eigen haard heeft, is deze goud waard. Maar als
men het voornaamwoord vervangt door een bepalend lidwoord, gaat men verder: dit
is geen ellips, maar een gewilde inlassing, waarmee men iets toe wil voegen aan het
denkbeeld. B.v.: ‘de behoefte, die men gevoelt om te spreken in zijn eigen taal’
wordt: ‘..... in de eigen taal’. Wat men hier wil toevoegen is een soort vage
algemeenheid; men wil misschien zeggen, dat niet alleen de spreker de bedoelde taal
beschouwt als zijn eigen taal, maar ook zijn hoorders, of: niet alleen de spreker, maar
zijn geheele volk, of misschien weet men zelf niet juist, wat men bedoelt, maar in
elk geval komt juist het algemeene van de toevoeging in botsing met de beteekenis
van ‘eigen’. Wil men laten uitkomen, dat meer personen, meer groepen de taal
beschouwen als hun eigen taal, dan moet men die personen, die groepen noemen.
Mag een onbepaalde wijs bevoeglijk worden gebruikt zonder verbuiging? Als ik
mag zeggen: te onthouden gironummers (uit ‘Neerlandia’), mag ik ook zeggen: te
doen stappen, de te doen stappen.6)

5) Zeker is opvoedkunde het mooiste woord; maar, ziet U, p(a)edagogie(k) klinkt deftiger, niet
waar?
(De T.C.)
6) Dit is, zooals U, klassiek gevormde, wel weet, Latijnsche zinsbouw, wel eigenaardig is, dat
die in te doen ons niet goed in 't gehoor gevalt; denkt U maar eens aan b.v. de te lezen boeken;
de te schrijven brieven, enz.
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Is een zin als: De N.O.T. verleent tussenkomst voor langs door de geassocieerde
mogendheden gecontroleerde telegraaflijnen verzonden telegrammen, behalve leelijk,
ook fout?
In ‘de bedoelde tuin’ is ‘bedoeld’ een verleden deelwoord, bijvoeglijk gebruikt.
Het heeft niets meer van een werkwoord.
Is het in ‘de door mij bedoelde tuin’ ook een bijvoeglijk naamwoord? Hoe komt
het dan aan een onderwerp in de lijdende vorm (‘ik bedoel’)? - Of is het een
werkwoord? Maar waartoe staat het dan op een plaats, waar nooit een werkwoord
staat, tussen een zelfstandig naamwoord en het lidwoord, dat dit bepaalt? Waartoe
zegt men niet: ‘de tuin, door mij bedoeld’ (hier is ‘bedoeld’ een vorm van een
werkwoord op de plaats van een werkwoord) of beter: de tuin, die ik bedoel.7)
‘Om’ is o.a. omver, onderste boven, niet: ‘anders’.
‘Omkleden’ moet zijn ‘verkleden’, omrekenen: herleiden, omzetten (van een kruk):
overzetten, enz.1, 2, 3, 4 en 8)
Kaapstad.
G.
***

7) Natuurlijk is bedoelde hier bijv.n.w.; maar de zinsbouw (hoe langer hoe meer voorkomende,
zie o.a. Neerlandia van Maart 1923, blz. 40. Prachtige parlementaire taal) is made in Germany
en is onnederlandsch. (De T.C.)
Dank voor Uw opmerking in zake Karenz; het Aprilnummer van Neerlandia, dat U thans
wel heeft, heeft al ons antwoord. - Uit de opneming van Uw overpeinzingen trekt U zeker
wel het besluit, dat wij er geheel mee instemmen. (De T.C.)
1, 2, 3, 4 en Natuurlijk is dit alles Germanisme, net zoo erg als omstijgen voor overstappen. (De T.C.).
8)
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Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur,
In uw blad van Juni kapittelt de Taalcommissie Mr. S. van Houten, omdat de titel
van een zijner geschriften luidt: ‘Waar het om gaat.’ Begrijpt de Taalcommissie niet,
dat ‘waar het (sc. het spel) om gaat, uitstekend Hollandsch is en heel iets anders
beteekent, dan ‘waar het over gaat’? Als de Taalcommissie prijs stelt op gezag, geef
ik haar in overweging Mr. Van Houten hoe eer hoe beter hare verontschuldiging aan
te bieden. Wie weet, of hij zich daar al niet op zit te spitsen?
Hoogachtend,
A. SIGMOND.
Dordt, 15 Juni 1923.

Naschrift der T.-C.:
Hoe gaarne zou de Taalcommissie voor het bovenstaande haar verontschuldignig
aanbieden, als... zij meende ongelijk te hebben. Niet minder eerbied dan U heeft zij
voor Mr. S. van Houten als staatkundige, maar in zake goed Nederlandsch moet ze
zich hier beroepen op iemand, wien U op dit gebied toch wel gezag zult toekennen.
In de Vreemde-woordenlijst (2de druk, blz. 20), die wijlen Prof. Dr. J. Verdam nog
bewerkte, vindt U de uitdrukking het gaat om als Germanisme veroordeeld.

Een nationaal blok.
In mijn eersten brief uit Insulinde stipte ik even mijne op een
groepsbestuursvergadering gesproken woorden aan, over de samenkoppeling - niet
samensmelting - van alle bonden en bondjes, wier beginselen wortelen in
nationaliteitsgevoel. Dat deze gedachte, een, al is het zwakke, weerklank heeft
gevonden, bewees mij de brief van een verbondslid uit het moederland, waarin zij
verder werd uitgewerkt en de hoop uitgesproken, dat de stoot hiertoe van Indië zou
uitgaan. Ook meen ik mij te herinneren, dat op een der Weerbaarheidscongressen
reeds een voorslag in deze richting is gedaan. De door mij bedoelde vereenigingen
hebben dan ook alle één grondgedachte, soms misschien onbewust, ‘weerbaarheid’
in den ruimsten zin van dit woord, teneinde aan volk en stam in den nooit eindigenden
natuurstrijd de plaats te geven, die hun toekomt. Voor de geestelijke weerbaarmaking
van alle dragers van Groot Nederlandsche taal en beschaving strijden: ‘A.N.V.’,
‘Ned. Z. Afr. Ver.’, ‘Dietsche Bond’, daarbij de taal als eerste wapen erkennende,
bij zoo groote eenheid van doel een zeker betreurenswaardige versnippering van
krachten.
Een gelijk doel streven na: de groepen ‘Nederland’, ‘Insulinde’, ‘Suriname’ en
‘Antillen’ van het A.N.V. en de vereeniging ‘Oost en West’; in een economisch
opzicht doen dit ‘Nederland in den Vreemde’ en ‘Ned. Fabricaat’; in militair ‘Ons
Leger’, ‘Onze Vloot’ en ‘Volksweerbaarheid’. Aan de geestelijke weerbaarheid van
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Nederland in engeren zin wordt nog gewerkt door de ‘Tuchtunie’ en vereenigingen
als ‘Heemschut’.
Welk een machtige invloed, schrijft bovenbedoeld verbondslid en ik onderschrijf
dit ten volle, zou van al deze stroomingen kunnen uitgaan, indien zij hadden één
bloksbestuur, dat hunne samenwerking bestuurde en regelde, één gemeenschappelijk,
gezamenlijk bekostigd bestuursgebouw (lievelingsdenkbeeld van den oud-voorzitter
van Groep ‘Nederland’ Gen.-majoor Schönstedt) en uitgaven één groot blad, waarin
ieder het eigen aandeel in het groote werk uiteenzette.
De daad alleen, het overwinnen van het ons allen eigen particularisme, ware een
mijlsteen in de geschiedenis van volk en stam!
15-4-23.
M.R.H. CALMEIJER.

Naschrift.
De beschouwingen van onzen wakkeren medewerker zijn het Hoofdbestuur uit het
hart gegrepen.
De grondgedachte van het A.N.V. is: door samenwerking kracht te ontwikkelen.
Meer dan eens heeft het Hoofdbestuur dan ook pogingen gedaan om verschillende
van de vereenigingen, die de heer C. noemt, bijeen te brengen om door geregeld
overleg tot gezamenlijk handelen te komen. Het Hoofdbestuur hoopte op deze wijze
geleidelijk tot maatregelen te komen als ook de heer C. aangeeft. Die pogingen zijn
mislukt. Er bleek niet voldoende belangstelling voor te bestaan.
Men moet daarbij rekening houden met het Nederlandsche volkskarakter: de
Nederlanders zijn spoedig geneigd zich op te sluiten in eigen huis; kazerne-woningen
hebben niet de instemming van de Nederlanders. Maar ook op dit terrein komen
veranderingen. Men ziet dat in den handel, het Bankwezen, de groote Scheepvaart.
De Nederlander zal zich aldus gewennen de dingen in het groot te zien, en wanneer
bovendien het A.N.V. aan invloed wint, zal ook het oogenblik wel komen, waarop
de gedachte van samenwerking der Vereenigingen, die staan op den grondslag van
de bevordering der nationale belangen, tot rijpheid komt.

De scherpkorte o en de zachtkorte o.
Het zij mij vergund naar aanleiding van het twistgeschrijf tussen de heren Van de
Kerckhove en Schepers over de zogenaamde scherpkorte o (o) en zachtkorte o (ò)
een enkel woord in het midden te brengen.
Van de Kerckhove heeft zich bij dit onderscheid gehouden aan de lijst van het
‘Woordenboek’ en als Vlaming, die het waarschijnlijk niet uit eigen aanschouwing
kent, m.i. te recht.
Het gaat niet aan hem hiervan een verwijt te maken, wanneer de tegenwoordige
toestand daarmee niet meer overeenkomt. In een eenige maanden geleden verschenen
spraakkunst1) is wel op dit verschil gewezen, maar in de oefeningen is maar zeer kort
1) Grammatik der neuniederländischen Gemeinsprache ‘het algemeen beschaafd’ von M.J. van
der Meer, Professor für niederländische Sprache und Literatur und germanische
Sprachwissenschaft a.d. Universität Frankfurt a.M. mit Uebungen und Lesestücken von
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daarop ingegaan, omdat zoals in een noot wordt gezegd de ò steeds meer door de o
wordt verdrongen.
In Den Haag schijnt dit onderscheid in het geheel niet meer te worden in acht
genomen; althans Salverda de Grave spreekt daarvan niet in zijn ‘De Franse woorden
in het Nederlands’ en toen ik, die geloof, dat het ook in de Franse woorden evenals
in de Germaanse (Van Helten, Tijdschrift voor de Nederlandsche Taal- en Letterkunde
XXVII Blz. 145 vgl.) door verschillende oorsprong der beide o's moet worden
verklaard, hem daarover schriftelik om inlichtingen verzocht, deelde hij mij mede,
dat hij het niet kende en eerst door mij daarop opmerkzaam was gemaakt.
Wanneer dus de tegenwoordige toestand niet meer overeenkomt met hetgeen het
‘Woordenboek’ aangeeft, dan zal dat wel daaraan liggen, dat sedert 1869 de toestand
zich gewijzigd heeft.
Voor historiese onderzoekingen zal het veilig zijn zich aan de lijst van het
‘Woordenboek’ te houden, wat ik dan ook gedaan heb in een historiese klankleer,
die zoals ik hoop, als eerste deel van een volledige historiese spraakkunst in de loop
van dit jaar, ook bij Winter zal verschijnen.
Het verdwijnen van het verschil in Den Haag heb ik in een beoordeeling van Van
Haeringen's Proefschrift in ‘Anglia’ aan Indiese invloed toegeschreven; waarschijnlijk
zal evenwel daar en in andere streken ook het feit medegewerkt hebben, dat in de
dialecten de ò meer

Marie Ramondt, Lektorin für niederländische Sprache und Literatur a.d. Universität Giessen.
Heidelberg 1923, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
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verbreid is dan in het beschaafd Nederlands en b.v. de Friezen, die spreken van kòpke
kòfje, bij het Hollands spreken de ò zoveel mogelijk zullen vermijden en er op die
wijze onzekerheid ontstaat, vooral in streken, waar zoals b.v. in Amsterdam, veel
Friezen zich gevestigd hebben.
Frankfort a.d.M.
M.J. VAN DER MEER.

Uit 't (nu niet meer bedreigde) Zuiden.
Ik toefde eenige dagen in 't oude stadje Valkenburg, in t zuiden van Limburg. Zijn
er - in 't voorbijgaan gezegd - nog uitgaande Nederlanders, die 't lieve Geuldal niet
kennen, laat ze dan niet verzuimen de schade in te halen.
Jammer, dat 't er niet meer zoo goedkoop is als een paar tientallen jaren geleden,
toen men als pensiongast f 2.25 daags betaalde en toen bij 't ontbijt de welgevulde
schaal met eieren voor U stond.
Op een dag in mijn Pension groote drukte! De twee groote eetzalen toebereid om
aan 'n 250 jongelui een eenvoudigen maaltijd aan te bieden.
Ze naderden: een lange stoet met trompetten voorop en begeleid door hun
onderwijzers (geestelijken), 't waren kweekelingen van de normaalschool te Mechelen
aan de Maas, dicht bij de Hollandsche grens.
Straks hoor ik, op mijn bovenkamertje gezeten, het gegons van vele stemmen in
de eetzaal, de maaltijd met 't halffleschje bier wordt genuttigd en daarna klinken de
liederen - alles heel beschaafd en ordelijk.
Welke liederen? Vele mij onbekend maar.... geen enkel Fransch lied. Wel 't
‘Wilhelmus’ en ‘Limburg is mijn vaderland’, met geestdrift door de jongensstemmen
aangeheven.
't Was voor mij een aangename verrassing en ik dacht: zietdaar 'n 250 jonge
menschen, aanstaande opvoeders van 't opkomend geslacht, die hunne plaats in de
gelederen van den Dietschen stam wel goed zullen innemen.
Ik maakte een praatje met een der geleiders, die mij welwillend te woord stond,
sprak hem van mijn verrassing en ook van 't Alg. Ned. Verb. Maar alles heel kort,
te kort, want de seinen klonken; de troep stelde zich weer in beweging.
‘Er is geen enkele Waal bij,’ zei de geleider met een zwaai van z'n arm en.... hij
zei 't met zekeren trots.
Maastricht.
v.L.

Het Belgisch misbaar.
Mijne bezigheden brachten mij in het begin van Juli te Hannover. Het spreekt vanzelf,
dat ik van deze gelegenheid gretig gebruik maakte om onzen goeden vriend Hyppoliet
Meert te bezoeken. Ik trof hem aan in zijn gezellig kantoor, dat den indruk gaf van
veel omvattenden arbeid op velerlei gebied. Het deed mij genoegen hem, den grooten
man van het A.N.V., weer eens de hand te kunnen drukken en hem zoo opgewekt
en gezond te zien. Natuurlijk liep ons gesprek over de Herdenkingsfeesten te
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Dordrecht en over al wat daar gesproken was, vooral over de hulde, die den stichter
van het A.N.V., in zoo ruime mate, gebracht was. De Belgische boosheid over de,
vermeende, aanwezigheid aan den feestmaaltijd van twee ter dood veroordeelde
Vlamingen werd evenmin vergeten, doch alleraardigst was de uitroep van den heer
Meert: ‘En, het mooiste is, dat ik niet eens ter dood veroordeeld ben!’ Hij liet mij
een Vlaamsch blad zien, waarin uitdrukkelijk verklaard werd, dat niet Hyppoliet
Meert, doch diens neef, Leo Meert, die zich veel meer op politiek terrein bewogen
had, de ter dood veroordeelde was. Hyppoliet Meert had zich al heel spoedig uit den
politieken strijd teruggetrokken.
Amsterdam, 18 Juli 1923.
S. VAN LIER Ez.

Mededeelingen.
Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur A.N.V. over 1922.
Ontvangsten:
Raming
Bijdragen der Groepen

f 8698.-

f 8399.48

Bijdragen der Zelfst. Afd. f 1077.-

f 473,01

Bijdrage Groep Nederland f 2000.voor
kantoorwerkzaamheden

f 2000.-

Achterstallige bijdragen

Memorie

f 3652.45

Rente in Rek. ct

f 100.-

f 154.46

Steunfonds

f 5000.-

f 4999.71

Regeeringssteun

f 10000.-

f 9975.-

Opbrengst uitgaven

f 100.-

f 1984.115

Allerlei

f 100.-

f 342.56

Tekort

f 6577.91
_____
f 31980.785

Uitgaven:
Tekort van 1921

f 1000.-

f 3263.93

Salarissen

f 7350.-

f 7279.25

Kantoorhuur, onderhoud
en verwarming

f 750.-

f 998.705
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Drukwerk,
kantoorbehoeften,
briefvracht. enz.

f 1000.-

f 1667.615

Verschotten Hoofdbestuur f 750.-

f 1008.085

Neerlandia

f 12000.-

f 9541.825

Boekencommissie

f 2400.-

f 2400.-

Druk en Herdruk uitgaven f 400.-

f 1626.14

Lidmaatschappen

f 500.-

f 453.93

Pensioenpremie

f 1003.91

f 1003.90

Arbeid in het buitenland

f 5000.-

f 936.17

Buitengewone uitgaven

f 500.-

f 270.24

Rentezegels

f 91.25

Te goed

f 1439.745
_____
f 31980.785

Nagezien en in orde bevonden.
De commissie a.h.
A.J. KRONENBERG, voor Groep Suriname.
H.J.M. TIJSSENS, voor Groep Vlaanderen.
L. WELLING, voor Groep Nederl. Antillen.
Gedenkboek A.N.V.
Hebt gij al ingeteekend op ons Gedenkboek, dat in het najaar zal
verschijnen?
Voor leden is de prijs f 5.-, voor niet-leden f 7.50.

Verzoek.
Groeps- of Afdeelingssecretarissen, die nog Mei- en Juninummers 1923 onder hun
berusting hebben worden verzocht die te zenden aan het Hoofdkantoor te Dordrecht.
Er is veel navraag naar en de Administratie kan niet aan alle aanvragen voldoen.

Fonds Dr. Tack.
W.H.H. f 25.-, door bemiddeling van C.K.E. f 30.-, door bemiddeling van
H.A.R.v.d.B. f 25.-, door bemiddeling van P.W. de K. f 100.-, X.X. f 500.-, S. f 10.-,
J.C.N. f 20.-, E.B. f 10.-, P.G. f 10-, J. de K. f 25.-, P.W. de K. f 10.-, A.B.B. de K.
f 10.- P.J. de K. f 10.-, N.N. f 10.-, J.G. f 2.50, v.d.W. f 10.-, J.v.B. f 25.-, W.Z. f
10.-, H.J.K. de J. f 25.-, L. f 25.-, H. van H., G.J. van H. Jr., A.H. van H. f 150.-,
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J.W.S. f 50.-, v.S. f 5.-, P.C.Th.L. f 5.-, J.H.Th.O.K. f 2,50, Fr. J.N. & Zn. f 25.-,
W.B.K. f 5.-, H C. f 10.-, H.B. f 25.-, Eenige ambtenaren Prov. Griffie te U. f 35.50,
W.C.A. Baron van
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V. f 5.-, B.G.J.B. f 5.-, Jhr. A.K.C.B. f 25.- G.M.B. f 25.-, Mevr. G.J.J. van Z.-S. f
25.-, J.V. f 25.-, Th. van W.R. f 25.-, I.A.S. f 10.-, H.P.S. f 10.-, J.C.B. f 10.-, A.A.
van S. f 2,50, K.E.O. f 2,50, Mevrouw X. f 50.-, N.N. f 10.-, H. van der P f 10.-,
M.A.v.W. f 1.-, E.A.H. f 10.-, S. van L. Ezn. f 5.-, W. van L. f 2,50, Mevr. H.G.B.
f 50.-. Totaal f 1514.-.

Koninginnelied.
volkslied.
1898 - 6 september - 1923
PHILIP KRUSEMAN.
J.P.J. WIERTS.
Ding, dang, ding, dang. 1. Hoort de klok - ken blij - de lui - den.
2. Laat ons feest - lied lui - de klin - ken.
Ding, dang, dong, door 't gan-sche land. Wat of dat wel mag be-dui-den
Haar ter eer, de fie - re vrouw Mocht het volk de moed ont-zin-ken.
Wel, 't is feest in Ne - der - land! Wij her - den - ken één van zin
Aan O - ran - je bleef het trouw. Door Haar wijs en kloek be - leid
't Zil-v'ren feest der Ko-nin-gin, d' E - del-ste van Hol - lands vrou-wen,
Hield zij Hol-land uit den strijd Op O - ran - je kan men bou - wen.
Dank-baar wordt aan Haar ge - dacht. Hul - de wordt Haar
Daar - om smee - ken groot en klein: Moog' Zij lang Vorthans ge - bracht. Wil - hel - mi - na van Nas - sou - we.
stin - ne zijn. Wil - hel - mi - na van Nas - sou - we
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Bovenstaand lied is het eenige waarvan H.M. de Koningin de opdracht officieel heeft
aanvaard. Het zal ter gelegenheid van den plechtigen intocht van H.M. worden
gezongen door een gemengd koor van 2500 zangers en zangeressen op het Plein
1813 te 's-Gravenhage. Ook te Utrecht wordt het door een gemengd koor van ruim
1000 personen 31 Augustus op het Domplein bij het standbeeld van Graaf Jan van
Nassau met begeleiding van orkest uitgevoerd.
Het lied is behalve als briefkaart ook verkrijgbaar voor piano en zang en als
gemengd koor bij den uitgever Philip J. Kruseman te 's-Gravenhage.

Comité voor Nederl. kinderen in den Vreemde.
De totaalontvangsten waren in de afgeloopen maand f 1790.-, maakt met vorige
opgaven f 474031.95 en Mrk. 271323.50.
Het totaal der uitgaven bedroeg in Juni f 3045.- Wij hebben dus een zeer slechte
maand achter den rug, want wij moesten het in betere tijden overgespaarde voor ruim
f 1250.- aanspreken.
Een dergelijke achteruitgang van onze kasmiddelen, juist op het oogenblik, dat
het aantal onzer pleegkinderen belangrijk vermeerderde en nog grootere transporten
in voorbereiding zijn, is onheilspellend. Men vergete niet, dat onze arbeid een zuiver
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Nationaal liefdewerk is, dat wij niet alleen Nederlandsche kinderen voor ellende en
ondergang behoeden, doch dat wij er toe medewerken, dat zij niet voor den
Nederlandschen Stam verloren gaan.
Wanneer ieder weldenkend Nederlander slechts een klein penningske offert, de
beterbedeelde voor den minderbedeelde bijdraagt, kunnen wij ons werk krachtig
voortzetten. Dan kunnen wij al die, naar ons uitgestrekte, magere handjes vatten en
weer een glans van genoegen in de hol liggende oogjes brengen. Dan kunnen wij de
kwijnende Nederlandsche kindertjes in den Vreemde in het Vaderland weer tot flinke
Nederlandertjes maken, die later nooit vergeten zullen, dat, toen zij in ellende
verkeerden, het Vaderland hen te hulp kwam.
Men offere dus zijn penningske in de bus van den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Mej. A. Detlijn, Singel 43,

Dordrecht.

Opg. door den Heer C. Hulst Czn.,

Dordrecht.

Mevr. de Wed. Ansingh-Molenaar, p.a.
Baron Mulert, Vest,

Dordrecht.

Mej. C.J.v. Mensch, Mij. Dordrechtstr.
5,

Dordrecht.

Mevr. Wed. Dr. D.J. Admiraal-Aldag,
Mij. Dordrechtstraat 5,

Dordrecht.

Allen opg. door Mevr. Dr. D.J.
Admiraal-Aldag,

Dordrecht.

J.W. Veth, Bleekersdijk 51,

Dordrecht.

Opg. door den Heer P.J.E. de Kanter,

Dordrecht.

D.v. Eynsbergen C. Mzn., Nieuwe Haven Dordrecht.
37,
A.H.D. Wepster, Krispijnsche weg 139
zw.,

Dordrecht.

J.Z.J. Haasbroek, Kromhout 20,

Dordrecht.

Dr. A.v. Oven, Singel 297,

Dordrecht.

Mej. N. Hamelberg, Bleekersdijk 17,

Dordrecht.

H.M. Bleuland v. Oordt, Spuiweg 112,

Dordrecht.

M. Stevense, Emmastraat 16rood,

Dordrecht.

W.A. Schröder, Steegoversloot 4,

Dordrecht.
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C. Boender, Emmastraat 3,

Dordrecht.

Mej. B. Hirsch, Voorstraat 215,

Dordrecht.

G.Th. Graafland, Singel 40,

Dordrecht.

A.J. Heuff, Joh. de Wittstraat 37,

Dordrecht.

Th.H. Smeets, Reeweg O. 179,

Dordrecht.

P.C. Maat, Dubbeldamsche weg 69,

Dordrecht.

A. Mak v. Waay, Van Beverenstraat 11, Dordrecht.
Mej. A. Verhoeven, Singel 95rd,

Dordrecht.

C.L. Oversier, Oranjepark 10,

Dordrecht.

Mr. A.A.v.d. Veen, Vischstraat,

Dordrecht.

P.J.E. de Kanter, Hotel Bellevue,

Dordrecht.

D. Bos Azn., Wolwevershaven 4,

Dordrecht.

D.v. Wageningen, Houttuinen 42,

Dordrecht.

N. Tazelaar, Krispijnsche weg 147,

Dordrecht.

J.T.A. Bos, Mauritsstraat 14rd.,

Dordrecht.

P.H. Dooremans, Voorstraat 64,

Dordrecht.

Leen Verhoeven, Kon. Wilhelminastr.
7rd.,

Dordrecht.

G. de Klerk, Singel 305,

Dordrecht.

J. Temmink, St. Jorisweg,

Dordrecht.

D.B. van 't Hoen, Reeweg 36,

Dordrecht.

Joh. Broekhuysen, Voorstraat 328,

Dordrecht.

A. Hoek, Bleekersdijk 15rd.,

Dordrecht.

A. Kreule, Reeweg 133,

Dordrecht.

B.W. de Jong, Van Beverenstraat 21,

Dordrecht.

H.v. Duyvendijk Hzn., Scheepsbouwer, Papendrecht.
L.J.H.M. Kruse, Havensingel 38,

's-Hertogenbosch.

C.A.J.F. Wijffels, Hinthamerstraat 79,

's-Hertogenbosch.

C. Prinsen, Hooge Steenweg 9,

's-Hertogenbosch.

J.C. Swarte, Zuid Willemsvaart 139,

's-Hertogenbosch.

Allen opg. door den Heer H.F.C.
Smeulders,

's-Hertogenbosch.

H.B. Charbon, Commies Posterijen en
Telegrafie,

Arnhem.
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Mevr. D.A. Reynders-Forbes Wels,
Apeldoornsche weg 22,

Arnhem.

Beiden opg. door den Heer S. Reynders, Arnhem.
J.A.J.C. Honig,

Zaandijk.

P.C. Nonnekens, Glacisstraat 30,

Vlissingen.

S. Landsman, Wilhelminastraat 19,

Vlissingen.

Beiden opg. door den Heer C.J.L. Sitsen. Vlissingen.
F. Leenhouts, E 46,

Souburg.

L.C.M. Speckens, Coosje Buskenstr. 76, Vlissingen.
J.J. Klijberg, Walstraat 50,

Vlissingen.

J.A.v. Dorst, Scherminkelstraat 6,

Vlissingen.

Allen opg. door den Heer C.B.J.
Wijtenburg,

Vlissingen.

A.W. Smits, Koningsweg 27,

Vlissingen.

Opg. door het Bestuur der Afdeeling

Vlissingen.

Van Kampen,

Oostburg.

J. Mijs,

Oostburg.

C. Daansen. Nieuwstraat,

Oostburg.

Allen opg. door het Bestuur der afd.

West Zeeuwsch-Vlaanderen.

N. Dicke, p.a. Bataafsche Petroleum Mij. 's-Gravenhage.
Frankensl. 342,
C. Bylaard Verwey, Regentesselaan 280, 's-Gravenhage.
J.M. Meerburg, Gezagvoerder Rotterd.
Lloyd, Laan van Oostenburg 43,

Voorburg.

C.v.d. Velde, Oranjelaan 59,

Rijswijk Z.H.

Dr. G.L. Smit-Sibinga, Hoofdassistent
v.d.T.H.S., Oude Delft 206,

Delft.

R. Dinger, Notaris,

Lunteren.

J.D.C.v. Dokkum,

Wageningen.

Van der Lek,

Wageningen.

J.T. Kools, Landb. Student,

Wageningen.

B.K. Boom, Bergweg 40,

Wageningen.

Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling Wageningen.
Prof. B.v.d. Burg,

Wageningen.
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H.C. van der Vangst, Brederodestr. 14,

Haarlem.

Opg. door Prof. Dr. F.A. Stoett,

Haarlem.

K. Hanhart, Waarn. Rijksontvanger,

Anna Paulowna.

Opg. door den Heer M.M.G. Baert,

Anna Paulowna.

I.A. Rom-Colthoff, 31 Vredeman de
Vriesstr.,

Leeuwarden.

Opg. door Mevr. A.C.v.
Valkenburg-Gerdes Oosterbeek,

Leeuwarden.

Mr. H. Hannema, Harlingerstraatweg 7, Leeuwarden.
H.J. Versteegh, Geldersche kade 22,

Rotterdam.

Opg. door den Heer Jac. Post,

Utrecht.

Pater B. Kruitwagen O.F.M.,
Wilhelminaweg 13,

Woerden.

Ary Tol, Lijnbaansgracht 289,

Amsterdam.

F. Kakebeeke,

Goes.

Opg. door den Heer C.v. Lennep,

Den Haag.

Mevr. Dr. Kamberg,

Hendrik-Ido-Ambacht.

L.M.A. Beekman, Emmastraat 1,

Zwolle.

Dr. J.B. Manger Jr.,

Purmerend.

Mej. Kitty Hofstede Crull,

Tiel.

Th. Sanders, Betaalmeester,

Tiel.

Opg. door Mr. P. Hofstede Crull,

Tiel.

Mevr. Schreuder, Zuidsingel,

Amersfoort.

W.J.L. Oosting, Brinkzicht,

Bennekom.

Opg. door den Heer J. Hoogendoorn,

Wageningen.

Ds. M. Niemeyer, N.H. Predikant,

Wilsum.

Mevr. W.J. Breitenstein-Insinger, Nic.
Beetslaan 5,

Aerdenhout bij Haarlem.

Opg. door Mevr. Insinger-Schiff,

Amersfoort.

W.v. Kervel, Hellingweg 10,

Soestdijk.

Opg. door den Heer W.A. Heynings,

Soestdijk.

D.v.d. Meulen, Prins Hendriklaan 23,

Utrecht.

N.G. van Brussel, Weerdsingel O.Z. 45, Utrecht.
Beiden opg. door den Heer P C.
Wagenaar,

Heemstede.
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Mej. A.M.M. Nijhoff, Ubbo
Emmiussingel 55,

Groningen.

Opg. door het Bestuur der Afdeeling

Groningen.

Mej. C.W.L.H. Amshoff, Utrechtsche
weg 102,

Oosterbeek.

Ir. H.J. Kiewiet de Jonge, Steenschuur
10,

Leiden.

Jongelieden.
Mej. E. Zeldenrust, v. Limburg Stirumstr. Den Haag.
21,
A.A. Adler, Van Weede v. Dijkveldtstr.
7,

Den Haag.

Mej. C. van der Heyden, Anna
Paulownastr. 48,

Den Haag.

J.W. Cramwinckel, Nieuwe Haven 360, Den Haag.
Mej. R. van Gelder, Jan Blankenstraat
95,

Den Haag.

Allen opg. door het Bestuur der
Jongeliedenafd,

Den Haag.

Groep Ned. Oost-Indië.
F.J.H. Klevant,

Medan.

F. Weyerman,

Medan.

Van der Kaaden,

Medan.

Lim Kim Sam,

Medan.

Moh. Rasad Golar, Hoofddjaksa,

Medan.

D. Baron Mackay,

Medan.

K.W.J. Michielsen,

Medan.

A. Nijhoff, Commies,

Medan.

H.H. Nolte,

Medan.

Moh. Saleh,

Medan.

E.P. Snijders,

Medan.

Mr. C. Sütthoff,

Medan.

Tauber,

Medan.
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Mr. A.L.A. van Unen,

Medan.

R. Vogel,

Medan.

B. Barantsen,

Tandjong Poera (S.O.K.)

G. Laurent,

Tandjong Poera (S.O.K.)

P. Leezenberg,

Tandjong Poera (S.O.K.)

C.H. Hoogeboom,

Tebintinggi (S.O.K.)

H. Jiskoot, Bandar Bedjamben,

Tebintinggi (S.O.K.)

H.F. Klaassen,

Tebintinggi (S.O.K.)

B.B. Lautenbach,

Tebintinggi (S.O.K.)

Dr. Van Roijen,

Tebintinggi (S.O.K.)

J. Steenhoek,

Tebintinggi (S.O.K.)

G.F. Borema,

Kisaran, Sei Boenoet (S.O.K.)

A.A. Dull,

Su Sikasim (S.O.K.)

W. Golsteyn,

Bandor Negri Galang (S.O.K.)

W. Kruuff,

Bindjei (S.O.K.)

W.J. Smit,

Bindjei (S.O.K.)

Mr. J.W. Westhoff,

Bindjei (S.O.K.)

W. Kooymans, B.P.M.P.,

Brandan (S.O.K.)

Ch.Ch. Persijn,

Loeboedalem (S.O.K.)

L. Schmidt,

Bindjei (S.O.K.)

A.F. Scholten,

Kerasäan (S.O.K.)

L. Siewertz van Reesema,

Sei Mangkei (S.O.K.)

W. Siewertz van Reesema,

Sei Mangkei (S.O.K.)

Dr. J.C. Smits, Arts,

Bila (S.O.K.)

Pkoe Soeloeng tjahuis,

Paneh (S.O.K.)

J.R.F. Verschoor van Nisse,

Laboe Pakem (S.O.K.)

Ph. Wegenwijs,

Tebing Tinggo (S.O.K.)

Limscheer,

Perlak, Atjeh (S.O.K.)

Groep Suriname.
Dr. P.H.J. Lampe, Off. van Gezondheid, Paramaribo.
Heerenstraat,
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Mr. J.Th. de Lussanet de la Sablonière,
Lid Hof v. Justitie,

Paramaribo.

H.G. Jansen, Hoofdadm. Balta
Compagnie Suriname,

Paramaribo.

F.E.W. Trijssenaar, Adm. Balta
Compagnie Suriname,

Paramaribo.

G.L.v. Delden, Kassier Sur. Bank,

Paramaribo.

C.L. Kool, Directeur Sur. Bank,

Paramaribo.

L. Diephuis, Directeur Cultuurbank,

Paramaribo.

Dr. C.v. Altena, Direct. van
Wolffenbuttel,

Paramaribo.

K v.d. Meulen, Directeur Hendrikschool, Paramaribo.
Dr. J.G. Nassy, Off. v. Gezondh.,

Paramaribo.

M. Goedman, Commies Immigratiedep., Paramaribo.
L. Nelson, Commies Gouvern. Secretarie, Paramaribo.
W.v. Lier, Posthouder b.d. Sucaners,

Paramaribo.

S.N.L. Smitter, Klerk, Waterkant,

Paramaribo.

Allen opg door het Bestuur. Groep
Suriname.

Groep Noord-Amerika.
J. Bakker, Sawyer District,

Putnam (Conn. V.S.A.)

Opg. door Prof. A.v.C.P. Huizinga,

Nieuw York.

H.J. Sierevelt, 21 Argyle Road,

Brooklyn N.Y.

Opg. door den heer F.E.H. Gebhardt,

Yonkers.

(Wordt vervolgd.)
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H.M. KONINGIN WILHELMINA 1898 - September - 1923
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[Nummer 9]
Een nederlandsche gedenkdag!
De geschiedenis van de laatste vijfentwintig jaren, de ontwikkeling van het
Nederlandsche volk en de Nederlandsche beschaving is naar aanleiding van het
zilveren feest der Koningin door zoovele bevoegden in bijzonderheden beschreven,
dat het overbodig mag heeten te pogen ook hier daarvan een beeld te geven, te meer
en te eer, omdat wij ons hier zouden moeten bepalen tot een uiterst vluchtige schets.
Toch mag dit nummer van Neerlandia niet verschijnen, zonder een woord van
erkentelijkheid jegens de vorstin, die sedert den aanvang haar plicht tegenover
Nederland een voorrecht heeft geacht, en die een beschamend voorbeeld was van
vrome toewijding aan de Nederlandsche zaak.
In hare eerste proclamatie zeide Koningin Wilhelmina: ‘Mijn innig geliefde
Moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het voorbeeld van
een edele en verheven opvatting der plichten, die nu op mij rusten.’
Dat woord van dankbaarheid jegens de groote voorgangster en deze zonder eenigen
ophef uitgesproken wil tot plichtsaanvaarding zou ons Verbond op dezen
herdenkingsdag van de Nederlandsche landsmoeder tot het zijne moeten maken.
Aan de groote verplichtingen tegenover de vorstin, die steeds op de eerste plaats
Nederlandsch was, twijfelt niemand. De gevoelens, die zij aan het overgroote deel
van het Nederlandsche volk in Europa en andere werelddeelen alsmede aan hen die,
ofschoon geen Nederlanders, behooren tot het Nederlandsche Staatsverband,
inboezemt, mag men gerust kenschetsen als innige liefde. De wijze, waarop zij met
onvermoeibaren werklust en algeheele overgave hare roeping vervult, is voor ons
een niet minder edel en verheven voorbeeld dan dat van Koningin Emma voor hare
dochter.
Het leiderschap van Koningin Wilhelmina, uit recht van geboorte, maar veel meer
nog door gestagen doelbewusten arbeid eerlijk verworven, is voor alle Nederlanders,
waar zij ook toeven, een voorrecht, dat zij zich alleen waardig kunnen betoonen,
door haar voorbeeld te volgen. Dien eisch stelt bovendien de eerbied en de sympathie,
die onze stamgenooten in ander dan Nederlandsch staatsverband levend, koesteren
voor de Koningin als middelpunt van den Nederlandschen stam.
Ernst, nimmer verflauwende toewijding, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, diepe
eerbied voor anderer recht, ontoombare werklust, waakzaamheid, scherp begrip voor
zakelijke mogelijkheden, en zuiver gevoel voor de ontroeringen, die menschen tot
daden brengen, een veel omvattend, juist onderscheidend verstand, ruime
belangstelling, persoonlijke moed, het vermogen zichzelf achter te stellen, indien
dat met recht kan worden gevorderd, en de wil zich te handhaven tegenover
onredelijke aanspraken, besef van de grenzen van eigen kunnen, en critische
toegankelijkheid voor deskundige raadgeving, vroomheid zoo innig en echt, dat zij
van uiterlijk vertoon kan afzien, karaktervastheid, het vermogen om mede te leven
met wie lijden, en de kunst daarvan zonder veel woorden te doen blijken, dat zijn
enkele van de eigenschappen, welke van zelf in de herinnering komen, als men denkt
aan de vorstin, die haar zilveren feest viert. Het zijn eigenschappen, die een leider
te stade komen, tot eer strekken. Aan die eigenschappen, zal men het wel mogen
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danken, dat Koningin Wilhelmina nieuwen inhoud wist te geven aan de uiterlijke
betrekkingen tot het Nederlandsche volk, toen de omstandigheden die grootelijks
wijzigden.
Het was een moeilijke erfenis, die zij aanvaardde. De Koningin-moeder had haar
taak als regentes vervuld op een wijze, die weliswaar het recht gaf te verwachten,
dat zij hare dochter uitnemend had voorbereid voor de taak, die de jonge vrouw te
wachten stond, maar die tevens geweldige eischen stelde aan hare opvolgster.
Daar was meer, dat deze taak verzwaarde. De raad van voogdij, de moedervoogdes
bovenal, wist zich in het werk der opvoeding der toekomstige koningin gerugsteund
door een soort aartsvaderlijke toegenegenheid van het volk, tot dit ‘Kind van Staat’,
de laatste uit een geslacht, dat door gemeenschap van verleden en gezamenlijk
gedragen leed, op 't allernauwst verbonden was met het volk tot welks leiding het
werd geroepen. Dat moge de taak der ambtelijke voogden hebben verlicht, voor de
pupil was er de wetenschap, dat al deze tienduizenden medevoogden haar gade
sloegen met dien oudertrots, die teleurgestelde verwachtingen als een grievend onrecht
zou beschouwen.
Verleden en toekomst stelden aldus zeer bijzondere eischen aan de jonge vrouw,
die geroepen werd tot een troon.
Luttele maanden na dien zou men Koningin Wilhelmina kenschetsen als ‘den
eenigen man op een Europeeschen troon’, toen een van hare oorlogsbodems den
leider van een der Zuidafrikaansche Boerenrepublieken naar een veilige haven bracht,
waar hij te midden van een taal- en stamverwant volk de rust kon vinden, waarop
zijn leeftijd en de wijze, waarop hij zijn leven had besteed, hem ten volle recht gaven.
Hoe duidelijke taal de stamverwantschap sprak bij het volk, had de zending van
hulpinrichtingen voor de gewonden te velde bewezen; den stap, dien minister De
Beaufort deed, om den vrede tusschen de Boerenrepublieken en het Britsche rijk tot
stand te helpen brengen, zal men evenzeer mogen verklaren uit het feit, dat bij vorstin,
volk en regeering de stem van het bloed luide sprak.
De jonge vrouw werd echtgenoote en moeder, het ‘Kind van Staat’ werd de vorstin,
van wie niet alleen meer groote verwachtingen werden gekoesterd, maar die door
haren arbeid en hare toewijding een vanzelfsprekend recht verwierf op eerbiedige
medewerking van haar volk.
Toen kwam de tijd, die de banden tusschen volken en vorstenhuizen op een zeer
zware proef stelde. Aan Koningin Wilhelmina werd - gelukkig! - niet de gelegenheid
geboden ook onder omstandigheden van militairen aard te doen blijken van dien
persoonlijken moed, waarvan haar optreden zoo dikwerf getuigde. Geen overwinning
schiep hier de voorwaarden voor dat gevoel van waardeering der leiders, dieper,
naarmate het bewustzijn sterker was, dat men zelf offers had gebracht voor de
verlossing uit het lijden. In betrekkelijke machteloosheid had het Nederlandsche volk
de dingen moeten aanzien,
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zich er toe bepalend het lijden der oorlogvoerenden te verzachten, voorzoover dat
in zijn vermogen was. Stelselmatig was wantrouwen in de leiding des lands gewekt
en gevoed bij het volk, dat, sterk verarmd, allerlei ontberingen had moeten dragen,
zonder zelf iets te kunnen doen voor de beëindiging van den oorlog, zonder begrip
voor het hoe en waarom van de moeilijkheden, die het ondervond, die onvermijdelijk
werden door den oorlog en de wijze, waarop die werd gevoerd, door de
aardrijkskundige ligging bovendien van ons land.
Het gevaar, dat dit gebrek aan begrip, de ontevredenheid over den weerslag der
oorlogsgevolgen, zou worden gewroken op de leiders, was verre van denkbeeldig.
Gebrek aan inzicht zoekt steeds een zondebok. Inzoover was het begrijpelijk, dat de
voorstanders van een ander staatkundig bestel in het einde van den oorlog het
geschikte tijdstip zagen voor een poging om hunne denkbeelden te verwezenlijken.
Koningin Wilhelmina evenwel had ten volle beseft, dat de tijd zeer bijzondere
eischen stelde. Onvergetelijk zal de rede blijven, waarmede zij zich aan het hoofd
stelde van de nationale regeling, die moest verhinderen, dat de krachten bij het
steunwerk werden versnipperd, en dat op onoordeelkundige wijze steun zou worden
gegeven.
Daar was voor het eerst de landsmoeder aan het woord:
‘De berichten, die tot mij komen omtrent de stoornis of den stilstand in
bedrijven, ontstaan ten gevolge van den oorlog en het te onzent bestaande
oorlogsgevaar, doch bovenal de kommer en de zorg, die mij allerwegen
tegemoet treden, waar ik mij beweeg te midden van mijn volk, vervullen
mij met groote deernis voor de velen, die in zoo benarde omstandigheden
verkeeren. Het is daarom, dat ik een beroep doe op al mijn landgenooten,
die tot helpen in staat zijn, ten einde met mij eendrachtig de handen ineen
te slaan om plannen te beramen en uit te voeren, opdat aan den nood,
voorzoover dat in ons vermogen ligt, het hoofd worde geboden.’
Die warme belangstelling in de nooden van het volk, waarbij zij zich nimmer
spaarde, voor de manschap, die ver van gezin en zaken, de wacht had betrokken aan
grens en kust, is het op de allereerste plaats geweest, die in de veranderde
tijdsomstandigheden, de betrekking tusschen vorstin en volk op anderen grondslag
plaatste en aldus den samenhang in stand wist te houden, tusschen kroon en volk.
De kracht der overlevering zou wellicht ook wanneer de vorstin niet door hare
persoonlijke eigenschappen nieuwen inhoud had gegeven aan de bestaande
betrekkingen, het koningschap te onzent hebben bestendigd, maar of dan door de
vuurproef de band tusschen vorst en volk zoozeer gelouterd en gestaald zou zijn als
thans het geval bleek te zijn, dat mag in hooge mate worden betwijfeld.
De regeering van Koningin Wilhelmina werd tot nu toe gekenmerkt door de
pogingen, hier ondernomen, om voor de betrekkingen tusschen volken en staten
vormen te vinden en regelen te stellen, die het gevaar voor gewapende botsingen
zouden moeten verminderen. De omstandigheid, dat het Nederlandsche volk belang
heeft bij de schepping en instandhouding van toestanden, die aan de volken
gelegenheid geven zich naar eigen aard en aanleg te onwikkelen, droeg daartoe stellig
zeer veel bij, maar daarnaast is de wil van vorstin en volk om het recht te doen
zegevieren over willekeur en macht toch ook een zaak van beteekenis.
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Dat dit niet beteekent een verzetloos ondergaan van anderer wil heeft de
onzijdigheidsstaatkunde gedurende den oorlog bewezen ‘een staag, moeilijk beleid’
- naar het woord van prof. J. d'Aulnis de Bourouill - dat geen twijfel liet aan den wil
tot verzet met alle beschikbare krachten tegen dengeen, die onze onzijdigheid zou
willen schenden. Dat trad ook aan den dag in de houding van volk en vorstin tegenover
plannen, om ons Duitsche gebiedsdeelen op te dringen in ruil voor Nederlandsch
gebied, dat men aan Nederland wilde ontnemen. Daarmede bleven wij geheel in de
lijn van de leiding door Koningin Wilhelmina aan ons volk gegeven, evenzeer als
onmiddellijk daarna, toen de Nederlandsche regeering zich bereid toonde het
Wielingengeschil door minnelijk overleg te regelen.
Naar het hart van ons volk handelde ook daarbij de vorstin, die trouwens naar
volksgunst in binnen- noch buitenland ooit haakte, maar handelend naar de inspraak
van eigen geweten zich de geestelijke nazaat bewees van dien Willem van Oranje,
die aan Graaf Lodewijk van Nassau schreef:
Je vous puis assurer que mon intention depuis que Dieu m'a donné
quelque peu d'entendement a toujours tendu à cela de ne me soucier de
paroles ni de menaces en chose que je puisse faire avec bonne et entière
conscience et sans faire tort à mon prochain.
Wij kunnen haar niet beter eeren, onze erkentelijkheid niet beter bewijzen, ons
het voorrecht van hare leiding niet beter waardig betoonen, dan door als orgaan der
Nederlandsche gedachte te leven naar die leuze, ons niet bekommerend om hetgeen
anderen zeggen of dreigen in de dingen, die wij doen kunnen met goed geweten, met
eerbiediging van anderer recht, door haar voorbeeld te volgen in onvermoeibare
ernstige toewijding aan de Nederlandsche zaak, door waakzaam en werkzaam de
gelegenheden, die zich ons bieden, te gebruiken, door bij steeds meer Nederlanders
belangstelling te wekken voor ons streven.
Van iemand als Koningin Wilhelmina, die wars is van alles wat zweemt naar een
persoonlijke staatkunde, voor wie trouw aan de grondwet en de nauwgezetste
eerbiediging van ons staatsrecht geheel van zelf sprekend zijn, kan men niet
verwachten, dat zij hare regeering zou stuwen in de richting van een in sterkere daden
zich uitende stampolitiek, wanneer niet de grondwettelijke voorwaarden daarvoor
eerst zijn geschapen. Aan ons de taak - en bij dit Nederlandsch jubelfeest het plechtige
voornemen - om die te scheppen door ons volk in al zijne lagen er van te doordringen,
dat de strijders voor onze taal en onze beschaving buiten onze landsgrenzen een
onbetwistbaar recht hebben op den zedelijken steun van geheel het volk, omdat zij
de belangen van het kerngebied mede dienen, wanneer zij het aanzien en de beteekenis
van den Nederlandschen stam verhoogen, zijne beschaving verbreiden.
Wij zijn overtuigd, dat Koningin Wilhelmina, Nederlandsche tot in het diepst van
haar gevoelig hart, Nederlandsche met geheel haar scherp verstand, het enkel zou
toejuichen, als haar de gelegenheid werd geboden nog meer dan tot nu toe te doen
blijken van haar geloof in de beteekenis der Nederlandsche beschaving op de wijze,
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waarop zij steeds, wanneer de gelegenheid zich daartoe slechts bood, deed uitkomen,
hoe fier zij is op haar Nederlanderschap.
Van onze verplichtingen tegenover de Koningin, die zwaar op ons zouden moeten
rusten, als zij ze wilde laten gelden in anderen zin, dan door van ons te verwachten
wat vanzelfsprekende plicht is tegenover ons volk, kunnen wij ons niet beter kwijten
dan door in ons zelf en bij anderen het geloof in onze beschaving te versterken, voor
de verbreiding, verdieping, verhooging daarvan te werken, zonder ons te bekommeren
om dreigende woorden van anderen.
Het voorbeeld der landsmoeder met hare edele en verheven opvatting der plichten
die op haar rusten, zij ons een spoorslag. Onze verplichting tot erkentelijkheid jegens
deze ‘leidsvrouw van vrije burgers’ - zooals Mr. A.R. Zimmermann haar kenschetste
- moge ons leiden bij het werk. De velden zijn wit om te oogsten hier, ginds liggen
zij tot onze beschaming nog braak, in beide gevallen stellen zij ons den eisch, dat
wij aan het werk gaan met den ernst, den ijver, de toewijding, den moed, het
verantwoordelijkheidsgevoel, den eerbied voor anderer recht, die wij in Koningin
Wilhelmina hebben leeren bewonderen.

Een Grootnederlandsche Boekerij.
Een taak voor het A.N.V.
Het A.N.V. moet een Grootnederlandsche boekerij stichten. Hiermede wordt natuurlijk
niet bedoeld een groote Nederlandsche boekerij, die alles over Nederland en zijn
volk, zijn taal en zijn letteren zou bevatten wat onze groote boekerijen reeds bezitten.
Neen, we moeten verzamelen, wat meer eigenaardig tot het Nederlandsche stamleven
behoort, zoowel in het verleden als in onzen tijd, op allerlei gebied. Zoo iets bestaat
niet en is onmisbaar. Verschillende bezoeken van menschen van wetenschap en van
practische werkzaamheid deden ons het gemis aan zulk een boekerij voelen.
Verzoeken om inlichtingen van reizigers naar onze stamgebieden moeten meermalen
onbeantwoord blijven, tot onze beschaming, en tot teleurstelling van hen, die bij ons
niet vonden wat zij zochten, en niet wisten, waar het dan wel te kunnen vinden.
Onze Grootnederlandsche tentoonstelling gaf eene belangwekkende verzameling
op het gebied van het Nederlandsche stamleven te zien. Daaraan zal zeker een blijvend
karakter moeten worden gegeven. En daarbij moet zich de Grootnederlandsche
boekerij aansluiten. Wat ons ter beoordeeling in Neerlandia of uit anderen hoofde
werd toegezonden, vormt reeds een bescheiden begin. Onlangs werd dit vermeerderd
met een belangrijke schenking uit Vlaanderen van stukken uit den tijd van den laatsten
Zuidafrikaanschen oorlog.
Nu stellen wij ons voor, dat velen ons zullen steunen door van het hunne af te
staan, wat in die boekerij zou passen, en dat verder geregelde aanschaffing de
Grootnederlandsche boekerij zal maken tot eene instelling van algemeen nut voor
den Nederlandschen stam, die eens te meer het bestaansrecht van het A.N.V. bewijzen
zal.
Hiermee zijn slechts hoofdlijnen aangegeven. De beperkte omvang van Neerlandia
dwingt ons tot kortheid. Voor uitwerking van het plan roepen wij de medewerking

Neerlandia. Jaargang 27

in van allen, die met ons van meening zijn, dat hier inderdaad een taak voor ons
Verbond is aangegeven.
HET HOOFDBESTUUR.

Dietsche kantteekeningen.
Gent en wij.
Een klein berichtje in de Nederlandsche bladen meldde, dat de ‘Nationale Liga ter
verdediging van de Fransche Universiteit in Gent’ de stichting overweegt van een
instelling voor hooger onderwijs, waar de Fransche leergangen, die aan de Universiteit
worden opgeheven, voortaan zouden worden gegeven. Voor de verdedigers der
Fransche beschaving in België, wier taak toch al in zoovele opzichten gemakkelijker
is dan die van de voorvechters van de Nederlandsche beschaving, wordt aldus een
middel geschapen om hulp te bieden. Wat kunnen wij doen?
Een Vlaamsche organisatie van dezelfde soort is er niet, kan er moeilijk zijn, omdat
de aanval andere middelen vraagt dan het verweer.
Wij hadden gelegenheid met eenige Vlamingen over deze dingen te spreken en
daarbij trof al dadelijk een verschijnsel ons zeer sterk. Men is zich daar er levendig
van bewust, dat de nieuwe toestand groote gevaren met zich brengt. De voorstanders
der Fransche Universiteit onder de hoogleeraren van Gent krijgen met deze wet een
wapen in de hand tegen hun onwelgevallige stroomingen en men vreest in kringen,
die geenszins radicale opvattingen huldigen, dat van dit wapen een ruim gebruik zal
worden gemaakt. De slechte ervaringen, die de Vlamingen hebben opgedaan geven
reden te onderstellen, dat deze vrees niet ijdel is, hoe onwaarschijnlijk iets dergelijks
in Nederlandsche ooren ook moge klinken.
Zelfs indien dat niet het geval wordt, beteekent de nieuwe toestand veel minder
een toegeving aan de voorstanders der Nederlandsche beschaving dan aan de gedachte
der tweetaligheid. Werd die gedachte gelijkelijk aan weerszijden van de taalgrens in
daden omgezet, dan zou daarvoor zeer veel kunnen worden aangevoerd.
In het Waalsche deel is het hooger onderwijs uitsluitend Fransch, in het Vlaamsche
heeft men ondanks de belofte van gelijkheid in rechte en in feite een toestand
geschapen, die juist omdat hij den indruk vestigt van een toegeving aan de Vlamingen
den strijd voor Nederlandsch hooger onderwijs bemoeilijkt.
Wat Franschsprekende studenten van het Vlaamsch moeten kennen voor hun
examina is zelfs op papier niet voldoende om daarvan een uitbreiding der kennis van
het Nederlandsch te mogen verwachten, terwijl bovendien de kans zeer groot is, dat
de hand wordt gelicht met deze dingen. Geschiedt dat niet, dan zou het gevaar vrij
groot zijn, dat de toeloop van Franschsprekende studenten naar deze Alma Mater
heel wat geringer wordt.
Welke organisatie steunt de Vlaamsche studenten in den strijd, die hun te wachten
staat?
Wie doet voor hen, wat de Nationale Liga voor de Franschsprekenden wil doen?
Dat kan het A.N.V. niet doen, omdat het zich dan zou moeten mengen in een
binnenlandsche aangelegenheid van België. Komt evenwel een tegenhanger van de
‘Nationale Liga’ dat werk ondernemen, dan zou niets ons en de Nederlanders in het
algemeen kunnen beletten daaraan het geestelijk wapentuig te leveren, dat de strijders
zullen behoeven, zooals niemand het der ‘Nationale Liga’ euvel kan duiden, wanneer

Neerlandia. Jaargang 27

zij voor haar cultureele doel steun aanvaardt uit het kerngebied der Fransche
beschaving.
De lijdensgeschiedenis van het Nederlandsche Hooger Onderwijs in België is
blijkbaar nog lang niet uit.
De strijd duurt voort.
Dat de Vlamingen het pleit zullen winnen, daarvan zijn wij overtuigd, maar er zal
nog meer moeten worden gevergd van hun geduld en van hunne krachten; mogen
zij daarbij van dien echt Vlaamschen humor getuigen, waardoor onlangs een Vlaming
een Hollander verkwikte, die den eerste zonder zijn schuld heel lang had laten
wachten, en daarover zijne verontschuldigingen aanbood. Het goedmoedig antwoord
was: ‘Maar mijnheer wat is een uur wachten? Wij Vlamingen wachten al bijna 100
jaar.’
***
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Verantwoordelijk reizen.
De reis, die een aantal Nederlandsche dagbladschrijvers naar het door den oorlog
geteisterde deel van België gaan maken, is reeds vóór het vertrek onderwerp geweest
van bespreking in de Nederlandsche pers. Een der aanvankelijk gestelde voorwaarden
- het Utrechtsch Dagblad had de noodzakelijkheid daarvan betoogd - dat gedurende
de reis Nederlandsch zou worden gesproken, behoefde niet te worden gesteld, de
gastheeren zelf hadden in juist besef van de wetten der gastvrijheid, dit als
vanzelfsprekend ondersteld.
Dat is een zeer belangrijke vooruitgang. Zoowel het feit, dat men aldus de
gastvrijheid opvat in België, als de omstandigheid, dat anders de voorwaarde zou
zijn gesteld, beteekenen een stap vooruit bij den toestand van voor enkele jaren nog.
In het Handelsblad is bovendien de wenschelijkheid betoogd, dat de betrokken
dagbladschrijvers met zorg zouden worden gekozen. Niet ten onrechte werd ondersteld
dat mogelijke onvoorzichtigheden of fouten van hun kant tegen de Nederlandsche
beschaving, dat is tegen de Nederlanders en de Vlamingen zouden worden uitgebuit.
Inderdaad is de verantwoordelijkheid der dagbladschrijvers op een reisje in België
belangrijk grooter, dan die b.v. zou zijn in Tsjecho-Slowakije. Hier toch zal men
zeer waarschijnlijk speuren naar eenig bewijs voor de steeds weer verkondigde
stelling der minderwaardigheid van de Nederlandsche beschaving.
In zoo ver is het voor ons niet in alle opzichten aangenaam, dat België, nu de franc
zoo laag staat, wordt overstroomd door Nederlandsche reizigers uit kringen, waar
de buitenlandsche reis niet iets vanzelfsprekends is. In de badplaatsen en de groote
steden wemelt het van Nederlanders, wier voornaamste kenmerk nu niet juist is
overbeschaving. Het gevaar, dat geheel het Nederlandsche volk zal worden beoordeeld
naar deze reizigers is vrij groot, men denke maar eens aan de wijze, waarop hier na
den grooten uittocht uit Antwerpen de volksmond de eigenschappen van een deel
der ballingen toedichte aan geheel het volk. Voor den Nederlandschen naam is het
in dit geval nog minder erg dan voor de Vlamingen, wier strijd voor onze beschaving
daardoor wordt bemoeilijkt.
Een ander soort pioniers zal weldra in België en Frankrijk waarschijnlijk den
Nederlander van een beteren kant doen kennen. De landverhuizing van
boerenarbeiders en ook van werklieden in de nijverheid uit den Achterhoek, Overijsel,
en de veenstreken, wordt sterk aangemoedigd, en in het bijzonder wordt die gericht
naar Frankrijk en België. Ook dit brengt niet het beschaafste deel van Nederland
naar den vreemde, maar in zijn werk is dit type Nederlander op zijn plaats. Het feit,
dat die niet veel scholing heeft gehad vergroot weliswaar het gevaar, dat zijn taal zal
worden verhaspeld, maar wij vertrouwen, dat deze landverhuizers den Nederlandschen
naam hier evenmin oneer zullen aandoen als in Canada en Amerika.
***

Mijlpalen van de baan.
We hebben wil van ons hoofdartikel ‘Zelfvernedering’ gehad.
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‘Mijlpalen’ is van de baan. Dr. Royaards heeft beweerd dat er nooit ernstig sprake
van is geweest. Zooveel te beter. De feestvoorstelling voor H.M. zal nu bestaan in
eenige tafereelen uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel en Rondom de Kroningslinde,
een nationaal tafereel samengesteld door de heeren Charivarius en Cannegieter.
Verkades gezelschap zal Schimmels Kind van Staat te Amsterdam en Rotterdam
spelen, een Amsterdamsch gezelschap Van Lennep's Amsterdamsche jongen ten
tooneele brengen op den nationalen feestdag.
De N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel voert Oranjeklanten op, o.m.
te Rotterdam en te Dordrecht.
***

Belangstelling voor Nederland.
Het is een bijster opgewekte toon, die het jaarverslag der Vereeniging ‘Nederland
in den Vreemde’ over 1922 kan aanslaan. Er is hard gewerkt, en met goeden uitslag.
De vereeniging ziet hare inspanning beloond door sympathie in het land,
erkentelijkheid in den vreemde. Aan ambtelijke medewerking ontbrak het haar niet,
en de kansen, haar daardoor geboden, heeft zij op de gelukkige wijze gebruikt. Zij
mag het zich dan ook toerekenen, indien in Amerika de belangstelling voor ons land
toeneemt, dat de gevaren, die onze taal op den kansel, in de school in de pers
bedreigden, zijn afgewend.
De oorlog heeft Nederland in Amerika een veel beteren naam bezorgd en
het wordt niet meer met Duitschland verward. De zorg der Nederlanders
voor de Belgische vluchtelingen, de ferme neutraliteit, waardig optreden,
internationaal rechtsgevoel, en vestiging der hoven voor internationale
rechtspleging te 's-Gravenhage, de aanwas der Nederlandsche banken en
de groote vlucht eeniger Nederlandsche industrieën, w.o. de Royal Dutch,
Jurgens, Philips en de internationale handel en scheepvaart samengetrokken
te Amsterdam en Rotterdam, al deze dingen hebben ook in Amerika eene
matige bekendheid gekregen.
In Amerikaansche kunstkringen wordt de Nederlandsche naam nog altijd
zeer gewaardeerd en het optreden van Mengelberg, Barnouw, Rosse, Van
Loon en Bok op verschillend gebied heeft millioenen Amerikanen gunstig
voor Nederland gestemd. Ook heeft Jhr. Van Karnebeek een vermaardheid
verworven en onze Koningin wordt schier bemind. In wetenschappelijke
kringen huldigt men De Vries, Van 't Hoff, Lorentz, Kamerlingh Onnes,
Bavinck en Kuijper, De Groot, Spinoza en Erasmus, die telkens weer in
Amerikaansche tijdschriften en boeken genoemd worden.
Ook Indië is in Amerika veel meer bekend dan vroeger, den naam van Fokker noemt
men er voorts en men spreekt over de droogmaking der Zuiderzee. Kortom in breede
kringen is een degelijker kennis van Nederland doorgedrongen.
De vertegenwoordiger voor Denemarken kan soortgelijke getuigenis geven. Die
in Duitschland gewaagt nog van een verbazingwekkende onkunde over taal, land en
bevolking, vooral in de pers aan den dag tredend, welke evenwel van sympathie
veelal doet blijken. In Frankfort trekken de colleges in Nederlandsche taal en
letterkunde groote belangstelling.
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Wij kunnen slechts hier en daar een greep doen, uit de talrijke verheugende
bijzonderheden, die dit verslag vermeldt. De vertegenwoordigers der vereeniging in
Italië en in Zweden konden ertoe bijdragen, dat de Nederlandsche letterkunde meer
bekend wordt; bladen in eerstgemeld land en in Duitschland gaven Hollandnummers,
ook in Mexico was dat het geval en steeds kon de vereeniging daartoe middellijk of
onmiddellijk medewerken. Tal van lezingen, voordrachten met lichtbeelden en vooral
rolprentvertooningen gaven in den vreemde meer bekendheid aan ons land, konden
dat doen, omdat de plaats van Nederland in de rij der volken is gewijzigd en
dientengevolge bestaat er belangstelling.
Er zijn er stellig onder de Nederlanders, die ons maandblad lezen, die op de lijst
behoorden te staan der leden, thans 1100 in getal, van deze vereeniging, die
Grootnederlandsch werk doet, door groot Nederlandsch werk te verrichten.
***

Niet ter dood veroordeeld.
Uit een mededeeling van den heer H. Meert blijkt ons dat ook zijn neef, de heer Leo
Meert, niet ter dood is veroordeeld.
De Belgische regeering is dus wel zeer lichtvaardig met haar beschuldigingen te
werk gegaan.
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Nederland op zijn best.
Onze vliegers hebben in Gothenburg de eer van Holland prachtig opgehouden. Het
zijn: 1ste Luitenant-vlieger Versteeg, Commandant; Luitenants Van Weerden Poelman
en Jongbloed, en sergeants Bakkenes en V.d. Griend.
De V-vorm, waarin zij hun proeven van bekwaamheid aflegden, was zoo
onberispelijk, dat de Noorsche bladen schreven: ‘De Hollanders vliegen als de 5
vingers van één hand.’ Speenhoff voelde er zich door bezield tot een lied: ‘Holland
laat je schroeven draaien, Stuur je vliegers in de lucht’, een wijziging op zijn bekend:
‘Holland laat je schepen varen’.
***

Nederlandsch weeshuis.
In Neerlandia van November 1906, schreef de vertegenwoordiger van het A.N.V.
in Caïro over een belangrijke stichting in Egypte door een Nederlander, den heer
Pennings, tot stand gebracht het weeshuis te Calioub. In Bergopwaarts vinden wij
thans een uit het Arabisch vertaald opstel, welks schrijver een bezoek heeft gebracht
aan dit weeshuis, onder leiding van den heer Pennings. Een vijftigtal jongens van 5
tot 15 jaar is er thans gehuisvest. Des middags had de Arabische schrijver een
vergadering meegemaakt van oud-weezen en hetgeen hij daarvan vertelt, vestigt den
indruk, dat de heer en mevrouw Pennings niet slechts reden hebben tot dankbaarheid
voor hetgeen zij mochten doen voor tal van Egyptische weezen, maar dat deze laatsten
hun even erkentelijk zijn voor hun werk, als Nederland den heer Pennings daarvoor
zijn moge. Het weeshuis wordt voornamelijk onderhouden door steun van christelijke
Kopten. Oud-weezen brengen thans een fonds bijeen, om het, als het einde 1924 zijn
zilveren jubileum viert, dichter naar Caïro te brengen, waar het een ruimer arbeidsveld
zou vinden.
***

Een cantate.
De cantate, die August Heyting en F.E.A. Koeberg hebben gedicht en getoondicht
voor het jubileum der Koningin en die een groot aantal uitvoerenden in Den Haag
ten gehoore zal brengen, heeft mevrouw Sophie Harper-Monnier vertaald in mooi
rhytmisch Fransch. Men hoopt, dat het werk van Koeberg en Heyting daardoor ook
voor het buitenland toegankelijk zal worden. Inzoover als dit bij kan dragen tot
verhooging van het aanzien der Koningin, van de Nederlandsche toonkunst, of de
Nederlandsche dichtkust, zouden wij ons daarover alleen kunnen verheugen.
Wij kennen evenwel Koeberg's werk nog niet. Ter kenschetsing van des dichters
werk laten wij hier het slotkoor volgen:
Jubelt, gij veelgetal,
Duizenden harten all'
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Wijd door de wereldhal
Schater' uw schal!
Driemaal klaroengeschal!
Driemaal triomfgeschal!
Koperen monden pal,
Saamdavert all'!

***

Huldigingslied.
Dit kloeke lied van A.E. Dudok van Heel, op muziek gezet door Kor Kuiler en
bestemd om 6 September bij de Nationale Betooging te Amsterdam te worden
uitgevoerd, is verschenen bij de Firma G. Alsbach en Co. te Amsterdam.

Met raad en daad voor volk en stam.
De mooie briefkaarten met de gekleurde wapentjes en onze bekende zinspreuk zijn
herdrukt.
Ze kosten 1½ cent het stuk. Leden bestelt een partijtje en voert er Uw briefwisseling
mee, dan verbreidt ge op eenvoudige, gemakkelijke en goedkoope wijze mede de
beginselen van ons Verbond.

Mededeelingen.
Jubileumherdenking te Kaapstad.
De heer J.L. Schoeler te Kaapstad schrijft ons d.d. 2 Aug.:
‘Op Zondag 2 September zal er in alle kerken van De Kaap voor onze Koningin
gebeden worden. De “Ring van Kaapstad” zal ook toepasselijke woorden aan de
preeken van dien dag doen toevoegen. De dienst in de Groote Kerk, Adderleystraat
Kaapstad, belooft plechtig te zijn. Zooeven heb ik een brief van Raadsheer Verster,
Burgemeester van Kaapstad ontvangen, met het bericht dat hij en zijn echtgenoote
op dien dag den dienst zullen bijwonen.’

De klokken luiden.
Zoo heet het werkje, dat bij H.J. Spruyts Uitgeversmij te Rijswijk is verschenen en
in beknopten vorm een levendige beschrijving geeft van Nederland onder de Oranjes.
De schrijver J.C. de Koning en de teekenaar Van Isings werkten samen tot een
pakkend geheel. Moge het goedkoope werkje in vele handen komen.

Gedenkboek A.N.V. 1923.
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Reeds velen teekenden in op ons Gedenkboek en velen zullen ongetwijfeld volgen.
Te meer spijt het ons, dat buiten onze schuld vertraging in de verschijning is gekomen,
doordat een der voornaamste medewerkers, die twee hoofdstukken voor zijn rekening
had genomen, na veel niet gehouden beloften, op herhaaldelijk uitstel afstel heeft
laten volgen, zoodat we voor de betreffende deelen van ons stamgebied andere
medewerkers hebben moeten zoeken.
Men hebbe dus nog wat geduld. We hopen in het najaar te verschijnen.

Voor het Jubileumhuldeblijk.
Door bemiddeling van het A.N.V. werd aan het Centraal Huldigingscomité
overgemaakt een bedrag van 5000 Hongaarsche Kronen, ontvangen door onzen
vertegenwoordiger te Budapest, den heer J. Vreede, en 10600 Lire, ontvangen door
den heer C. Fledderus, Consul der Nederlanden te Rome, die tevens een prachtig
gebonden naamlijst zond der deelnemende Nederlanders in Italië.

Kun je nog zingen....
Men kent het slot dezer populair geworden vraag, welke de bundel Nederlandsche
liederen, uitgegeven bij Noordhoff te Groningen tot titel heeft; hij ontbreekt in geen
huisgezin, waar het leven ook door zang van eigen bodem waarde heeft.
In dezen Jubileumzomer heeft de uitgever de gelukkige gedachte gehad, de woorden
der liederen als tekstboekje uit te geven in een pakkenden nationaal gekleurden
omslag. De prijs is slechts 20 ct., zoodat elk Nederlander er zich een kan aanschaffen;
de omvang zoo, dat hij het bij zich kan dragen.
Het boekje leent zich ook uitstekend voor uitdeeling op scholen en andere
inrichtingen, alsmede voor vereenigingen.

Voor de Afdeelingen.
Ds. A.C. Sonneveldt, die op de A.N.V.-feesten te Dordrecht de Boerenkolonie in
Zuid-Amerika vertegenwoordigde, stelt zich gaarne beschikbaar om in de maanden
September, October en November lezingen te houden over dit vrijwel onbekende
werelddeel. Zijn adres is Ringdijk 330 bij Aalsmeer.

Nieuwe Afdeeling.
De Nederlandsche Vereeniging te Buenos-Aires is toegetreden tot het A.N.V.
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Door Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Door H.G.C. Cohen Stuart.
I.
Trekt men op de kaart een lijn van Aken tot Boulogne, dan heeft men daarmee met
vrij groote nauwkeurigheid aangegeven, waar de oude taalgrens liep tusschen 't
Nederlandsch en 't Fransch. Deze grens dagteekent van den tijd der volksverhuizing
en loopt in groote trekken volgens een Romeinschen heirweg, die van W. naar O.
Boulogne en Aken verbond en die waarschijnlijk nog vrij lang de lijn van weerstand
der Romeinsche beschaving is geweest.
Slechts zeer weinig is deze lange grens in den loop der eeuwen verschoven. Voor
't overgroote deel heeft zij zich weten te handhaven. Slechts de driehoek St. Omaars
(St. Omer) - Boulogne (Vlaamsch Boonen, Latijn Bononia) - Grevelingen (Gravelines)
is geheel verloren gegaan. De huidige taalgrens valt, van St. Omaars tot Grevelingen,
vrijwel samen met den loop van het riviertje de Aa. Raadpleegt men een
geschiedkundigen atlas, dan is de vermoedelijke oorzaak wel te vinden. Immers dit
riviertje was ook de grens van het oude graafschap Vlaanderen, terwijl de verloren
driehoek meer rechtstreeks aan de Fransche kroon verbonden was.
Volgens de onderzoekingen van Mr. W.J.L. van Es en zijn vrienden, die dit gebied
doorkruisten in 1911, bedraagt het aantal Vlamingen in de arrondissementen
Duinkerken en Hazebroek ruim 100.000, dat in het arrondissement Rijssel wat meer.
(Vgl. de artikelen van Mr. W.J.L. van Es in Neerlandia, Sept., Oct., Nov. 1911). De
eersten wonen in ons oorspronkelijk taalgebied. Zij zijn, vooral de laatste tientallen
jaren, iets teruggedrongen: over de Aa en langs de kust van Grevelingen tot voorbij
Duinkerken zijn zij in de minderheid gebracht. De Vlaamsche bevolking in het
arrondissement Rijssel is echter zuivere winst.
In het laatst van Augustus 1922 maakten wij een tocht van ruim 10 dagen, om ons
eens van den toestand in ons taalgebied op de hoogte te stellen en daarbij ook te
trachten gegevens te verkrijgen omtrent den trek van N. Nederlanders en Vlamingen
uit België naar N. Frankrijk, welke laatste aangelegenheid van onzen kant zooveel
te meer aandacht verdient, nu het verschijnsel der ontvolking, ook in het Noorden
der republiek, wellicht onzen stam in staat zal stellen om aldaar een afzetgebied te
vinden van overtollige werkkrachten.
Dat men in het Vlaamsche deel van België met Nederlandsch terecht kan, dat
Vlaamsch en Nederlandsch twee woorden zijn voor 't zelfde begrip, zijn voorzeker
feiten, die nu in ons land wel van algemeene bekendheid zullen zijn. Wel wil ik hier
er nog den nadruk op leggen, dat 't dan ook voor iederen N. Nederlander een nationale
plicht genoemd moet worden, om in Vlaanderen Nederlandsch te spreken. Wil men
zich oefenen in 't spreken van Fransch, een nuttig en lofwaardig streven op zich zelf,
dan doe men dit niet in het Vlaamsche land en zelfs ook niet in Brussel. Ieder
Nederlander, die in Vlaanderen Fransch spreekt, verleent een onrechtstreekschen
steun aan de Franskiljonsche belagers van onzen stam, die daarin grond vinden om
te beweren, dat zelfs de Nederlanders voor hun taal geen achting hebben. Ieder
Nederlander echter, die zich in Vlaanderen toont, wat hij is, wordt door de bewuste
Vlamingen met open armen ontvangen en draagt 'n ietsje bij tot de vrijheid van het
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Vlaamsche volk; immers hij geeft den strijders een zedelijken ruggesteun, werkt mee
aan de verspreiding van het beschaafde Nederlandsch in de zuidelijke gewesten.
Zelfs ook in Brussel spreke men Nederlandsch. Dit zal zeker verschillende malen
tot moeilijkheden aanleiding geven. Maar het eigenlijke volk van Brussel is Vlaamsch,
even Vlaamsch als de oude prachtige Groote Markt.
Vlaamsche Huizen vindt men tegenwoordig ook te Antwerpen, Gent, Brugge,
Kortrijk. En overal zijn deze instellingen zegenrijke middelpunten, waar een geest
van vrijheid en zelfbewustzijn heerscht, die den nationaal voelenden Nederlander
aangenaam treft.
De meeste dezer instellingen zijn koffiehuizen; te Gent, in ‘Uilenspiegel’, kan
men er zeer goed en goedkoop eten, terwijl daar ook een flinke vergader- en
tooneelzaal is. Te Brugge kan men uitstekend overnachten.
Wij begonnen onze reis te Brussel. Wij hielden ons daar niet zonder eenigen schroom
aan ons eigen wachtwoord: om Nederlandsch te spreken. Maar het viel ons geweldig
mee, hoe men bijna overal met onze taal terecht kon. Het hotel, waar wij belandden,
droeg 'n zeer Nederlandschen naam. Niettemin verliep onze proefneming hier vrij
ongelukkig. De hotelhouder verstond ons niet - gaf dit tenminste voor; dit ging nog
gepaard met een onhebbelijken toon, zoodat wij tenslotte in verbolgenheid Engelsch
gingen spreken. Hij was hier wel verbouwereerd over. Maar ons zelf maakten wij 't
ook niet makkelijk. Wij hadden nog 'n handdoek noodig en wisten waarlijk niet te
bedenken hoe deze in 't Engelsch heet. Wij wilden 't ook niet in 't Fransch gaan
vragen. Ik droomde 's nachts bijna van dien handdoek - maar heb 't den volgenden
ochtend met een zelf meegebrachten gedaan.
'n Andermaal daarentegen moesten wij eenige slappe boorden koopen. 'n Rasecht
Vlaming, die ons begeleidde, ried ons aan om nu toch maar om ‘cols’ te vragen. Het
Nederlandsche woord zou men stellig niet kennen. Gelukkig waren wij koppiger dan
hij. Want men begreep ons dadelijk.
Toevallig troffen wij in Brussel juist de N. Nederlandsche kinderen, die den vorigen
zomer tegen Vlaamsche werden uitgewisseld, en nu uit Antwerpen onder leiding 'n
uitstapje maakten naar de hoofdstad. Zij hadden 't erg naar hun zin gehad en al veel
tochten gemaakt. Terwijl de ouders van eenige der Hollandsche kinderen, die eens
een kijkje kwamen nemen, zich opgetogen toonden over de gulle en hartelijke
ontvangst, welke men hun in Vlaanderen had bereid. Een prachtige opzet om de
jeugd van Noord en Zuid tot elkaar te brengen! En 'n uitstekende manier om den
kinderen voor weinig geld een heerlijke vakantie te bezorgen!
Onze verdere tocht leidde ons o.m. langs Maria Hoorebeke, een van de
merkwaardigste plekjes van Vlaanderen, aldaar bekend onder den naam van
Geuzenhoek. Men vindt er 'n kleine, maar hecht aaneengesloten Protestantsche
gemeente met 'n Hollandschen dominee, die ons buitengewoon hartelijk ontving.
Deze gemeente heeft zich de eeuwen door, sedert de hervorming gehandhaafd. De
gemeentenaren zijn afstammelingen van de oude Boschgeuzen, die op die plek vaak
hun godsdienstoefeningen in een kelder moesten houden. Thans eerst schijnt men
ongerust te worden over het voortbestaan der gemeente. Alle leden zijn feitelijk
onderling familie en men is dan ook bang, dat dit op den duur tot het uitsterven der
Hoorebekers zal moeten leiden. Er openbaart zich echter nog steeds een krachtig
geestelijk leven en men overweegt plannen, om door den toevoer van versch bloed,
b.v. uit Holland den Geuzenhoek voor den ondergang te behoeden.
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Te Kortrijk richtten wij een bedevaart naar het gedenkteeken voor den
Guldensporenslag van 1302, gelegen in een park op het vroegere slagveld. Hier voert
de geest ons terug naar het roemrijk verleden der Vlaamsche gemeentenaren. Hier
droomt men van een nieuwe vrijheid voor het Vlaamsche land.
Roesselare is de zetel van een ontluikend Vlaamsch ekonomisch leven. Men vindt
er het hoofdkantoor van de Westvlaamsche Heropbouwmij, van den heer Van de
Bosschere, die aan den opbouw der verwoeste gewesten een voornaam aandeel heeft
genomen en die op zuiver Vlaamsche leest is geschoeid. Ook is hier de machinefabriek
van Steenbrugge en Sabbe, welke dezelfde Vlaamsche nationale beteekenis heeft.
Het doet niet te beschrijven weldadig aan om te midden van dit volk met zijn
verfranscht ekonomisch leven, plotseling een oase te betreden, door den ongerepten
Nederlandschen geest bezield. Hulde den mannen van Roesselare!
Inmiddels is men reeds geruimen tijd in 't gebied, waar de sporen van den oorlog
nog zichtbaar zijn. Te Oudenaarde bemerkten wij, dat de toren nog beschadigd was.
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Hier vertoonden in de buitenwijken enkele huizen kogelgaten. Voorbij Kortrijk ziet
men met verbazing nog talrijke Duitsche opschriften. Vreemd dat men nog niet al
deze teekenen van de Duitsche bezetting had uitgewischt. Bij Staden komt men in
de eigenlijke frontstreek. In al de dorpjes, die nu volgen, staat geen huuis of 't is
nieuw opgebouwd. In de verte komt men langs 't bosch van Houthulst, waar kort
voor den wapenstilstand nog vele duizenden Vlamingen - en van de flinkste - het
leven verloren, nadat het Duitsche IJzerfront was prijs gegeven.
We doorkruisten de streek met stroomenden regen wel in overeenstemming met
den zwaren domper, dien men in dit gebied nog op zich voelt, ondanks de nieuwe
rood baksteenen huisjes. We overnachtten in Eessen, vlak bij Diksmuide. Ons
hotelletje behoorde tot de nieuw opgebouwde huizen. De bewoners waren met den
oorlog gevlucht. 180 Inwoners van 't dorp hadden de Duitschers volgens hun verhalen
ter dood gebracht. De haat zat er natuurlijk nog diep in. Als lektuur voor deze
eenvoudige Vlaamsche herberg vonden wij.... Le Soir.
De aanblik van Diksmuiden was mij een groote verrassing. Ik had het enkele jaren
geleden (in Sept. '19) gezien. Toen vond men er niet veel meer dan puinhoopen,
waartusschen hier en daar een muur overeind stond. Nu lag een nieuw opgebouwd
stadje op de oude plaats. Bijna overal zag men in de verwoeste gebiedsdeelen, die
wij nu en later doortrokken, op de gevels de jaartallen 1921 en 1922 aangegeven.
Eerst in den laatsten tijd was dus al dit herstelwerk gereed gekomen.
Bij den veel genoemden overgang over den IJzer, dien de 2 tegenstanders elkaar
met zooveel hardnekkigheid hebben betwist, wordt een loopgravenstelsel bewaard,
waarschijnlijk ten behoeve van het vreemdelingenverkeer. Iets verder naar 't Noorden
vindt men de loopgraaf des doods’, die onder dezen onheilspellenden naam in het
Belgische leger bekend was. Men was bezig dezen geheel in zijn ouden toestand te
herstellen.
Achter het Belgische front kwamen wij, te Caesbeke, bij een militair kerkhof.
Nu wete men, dat tijdens den oorlog de Vlamingen streden onder de leus ‘Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’. Waarmee zij eensdeels te kennen wilden
geven, dat hun zelfopoffering op de eerste plaats Vlaanderen, niet België gold; terwijl
zij anderdeels uiting wilden geven aan hun sterk geloof, vooral ook in tegenstelling
tot de Fransche zedelijk laag staande lektuur, die met name uit Parijs in groote
hoeveelheid werd toegevoerd. Op de kruisjes van hun gevallen makkers
V
zetten zij dan ook A V V.
K
Vlaanderen
(Alles voor Vlaanderen). Deze letters werden geregeld
Kristus
(vaak 's nachts) vanwege de Belgische overheid vervangen door de Belgische
kleuren. Hetgeen de Vlamingen terecht voelden als grafschennis.
Ook op het kerkhof waar wij stonden, zag men links en rechts, bijna uitsluitend
Vlaamsche namen. Alle kruisjes waren echter voorzien van zwart-geel-roode rozetjes.
Groote stukken van de frontstreek waren nog zeer kaal. Men zag er nog de stuk
geschoten boomen. Het verbaasde ons niet dat vele velden geen vruchten droegen.
Vreemder was 't juist elders wel al graan e.d. te vinden. Men zou verwachten, dat de
regen van ijzer, welke hier jaren achtereen is gevallen, voor langen tijd alle
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vruchtbaarheid zou hebben gedood. Vermoedelijk zal deze vernieling van den bodem
echter slechts over een vrij smalle strook hebben plaats gehad n.l. daar waar zich een
vijadelijke loopgravenlijn bevond.
Te Alveringhem woont priester Cyriel Verschaeve. Hem gold thans onze tocht.
Gedurende den oorlog was zijn dicht achter 't front gelegen woning een oord van
opbeuring en bezieling voor de Vlaamsche soldaten, die zelfs in dien tijd zwaar onder
't Belgische stelsel te lijden hadden. Hij is een der voornaamste geestelijke steunpilaren
van den Vlaamschen strijd geworden en draagt daar alle kenmerken van. Hij is een
bescheiden en ernstig denker, een fijne en scherpe en ook ruime geest. Belangwekkend
was zijn studeerkamer met een rijken voorraad boeken, waar o.a de werken van
Dostojewski de aandacht trokken. Priester Verschaeve ontving ons met groote
gastvrijheid en vriendschap. Het was een genot om met hem van gedachten te
wisselen.
Dienzelfden dag brachten wij een ander hoogst merkwaardig bezoek in 't
grensplaatsje Watou, n.l. bij den Kamerafgevaardigde van 't Vlaamsche Front, Meester
Butaye. Het was op zich zelf al een aangename verrassing om van een huis bij de
Markt de Vlaamsche leeuwenvlag te zien wapperen. Daar moesten we zijn!
Met de grootste gastvrijheid en hartelijkheid werden we binnen gehaald. Meester
Butaye, van oorsprong onderwijzer te Watou, had in den oorlog geruimen tijd
meegevochten. Sedert de verkiezingen van 1921 vertegenwoordigt hij zijn Vl. volk
in de Kamer. Hij is een eenvoudig en bijna al te bescheiden man, een harde werker,
die in den waren zin des woords zijn kiezers vertegenwoordigt en onafgebroken voor
hun belangen werkzaam is in 't bizonder voor die van zijn Vlaamsche oud-strijders.
Een grooter huis wilde hij niet gaan bewonen, teneinde zich niet van zijn menschen
te verwijderen. Zijn leus was: ‘Geen lawijd maken, maar werken’. Hij was voor ons
't beeld van 't soort mannen, dat Vlaanderen noodig heeft en dat het vrij zal maken.
‘Lawijd’ is er inzake 't Vlaamsche recht inderdaad reeds rijkelijk veel geweest!
Zijn Vlaamsche vlag hing uit ter eere van de vrijspraak van Debeuckelare, welke
hij zoo juist telegrafisch had vernomen.
Ten slotte spraken we met hem over de toestanden in 't Fransche deel van
Vlaanderen, waar we nu nog slechts door de staatsgrens van gescheiden waren.
Uit den oorlogstijd wist hij ons te vertellen, dat deze Fransch-Vlamingen van
Cassel, St. Winoksbergen en Duinkerken deel uitmaakten van de beroemde ‘ijzeren
divisie’ van generaal Mangin, die op gevaarlijke plaatsen herhaaldelijk de spits moest
afbijten.
Die Fransch-Vlamingen zijn door en door Fransch in sympathie. Zij zijn daarom
niet altijd prettig gestemd over de Vlaamsche beweging, die zij voelen als anti-Fransch
te zijn. Meester B. vertelde dat hij b.v. eens een Vlaamsche zanguitvoering had
gegeven te Winnezeele, even over de grens. Daar had hij dergelijke verwijten
vernomen, doch meende er wel in te zijn geslaagd, dien Vlamingen duidelijk te
maken dat 't niet zoozeer ging tegen Frankrijk, maar dat 't doel was zich zelf te kunnen
zijn. ‘Gij werdt tijdens den oorlog in 't Fransche leger trouwens zelf “les Boches du
Nord” genoemd’, had hij hen ter snede opgemerkt.
(wordt vervolgd).
***

Hollands en Afrikaans.
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Selfs in goed ingeligte kringe bestaan daar in Holland opvattinge aangaande die
verhouding tussen Hollands en Afrikaans wat in die belang van albei lande gewysig
dien te word. Deur Hoofbestuurslede van die Algemeen Nederlandsch Verbond en
die Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging het ek die mening hoor uitspreek
dat die Afrikaanse taalstrewe iets van voorbygaande aard is. As die nasionale roes
uitgewerk het, sal die Afrikaners wel weer terugkom tot Hollands, of 'n taalvorm wat
digter staan by Hollands. Namate die Afrikaanse kultuur toeneem, heet dit, sal die
Afrikaners hulle rekenskap begin gee van die waarde van toenadering tot die
Hollandse kultuurtaal. Dit sal gaan soos in Vlaandere, waar die neiging tot
partikularisme afslyt en die Vlaamse skryftaal hoe langer hoe meer verhollands word.
Sover as sulke uitinge alleen 'n min of meer verbreide mening weergee, kon ons
dit aan die toekoms oorlaat om die onjuistheid daarvan aan die lig te bring. Maar
ongelukkig sit daar agter die mening meestal die wens wat vader is van die gedagte.
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Dit is moontlik dat by sommige Afrikanervriende in Holland die ywer sal verslap as
hulle weet dat ‘Hoog Hollands’ vir altyd afgedaan het in Suid-Afrika, en dit was
daarom miskien beter politiek om die waan nie te verstoor nie. Miskien! Maar dit
sou oneerlik wees. En buitendien leer die ondervinding dat manne as Prof. Pont en
Prof. Casimir, wat in Suid-Afrika self die insigte en die wil van die Afrikaanse volk
leer ken het, daardeur allermins verkoel is in hulle toewyding aan die Afrikaanse
saak.
Dit is natuurlik dat die Hollander - ek gebruik Hollands en Hollander in die betekenis
van Noord-Nederlands en Noord-Nederlander - ongaarne afwykinge van die
Hollandse standaard teënkom, veral as die afwykinge bewus en opsetlik is. Dit was
natuurlik veel mooier as in Suid-Afrika dieselfde vorm van Hollands bestaan het wat
in Holland self bestaan. Hoe nouer die taalgemeenskap hoe sterker. Ook uit
kommersiële en ekonomiese standpunt was daar alles te sê vir een selfde taalvorm.
Maar as gevolg van die historiese ontwikkeling van eeue bestaan nou eenmaal die
verskil in vorm. Mog die Hollander van vandag dit betreur...die Afrikaner het daar
nie alleen ‘skuld’ aan nie. Die verskil in vorm het ongetwijfeld al bestaan nog voor
die Engelse besetting van die Kaap.
Hoe dit sy, die Afrikaner neem met blymoedige dankbaarheid sy Afrikaanse vorm
van die Nederlandse taal aan, en die Hollander doen verstandig om sig daarby neer
te lê, ook liefs met blymoedigheid. Want dat Afrikaans ooit vanself terugkom tot
Hollands is so onmoontlik as dat water vanself opdraand loop.
Die vergelyking met Vlaams gaan nie op nie. Wel is Hollands, Vlaams en Afrikaans
drie verwante vorme van Nederlands, maar die afstand tussen Hollands en Afrikaans
is veel groter as die tussen Hollands en Vlaams. Deur die hoogste gesag, die
letterkundige fakulteite van die Hollandse hoëskole, is Afrikaans dan ook erken as
selfstandige taal.
Wat woordeskat en klanke betref, staan Afrikaans so dig by Hollands, dat 'n boer
uit Noord- of Suid-Holland 'n Afrikaanse boer vermoedelik makliker sal verstaan as
'n Groningse of Limburgse. Maar in sommige ander opsigte is die afstand tussen
Hollands en Afrikaans groter as tussen Hollands en Duits, selfs wanneer Hollands
ontdaan word van sy ouerwetse spellingkleed. ‘Hij heeft een man gezien’ en ‘hy het
'n man gesien’ is wesenlik dieselfde. Dat die Duitser hier moet sê: ‘einEN Mann’
vorm 'n wesenlike verskil. Nog veel groter egter is die verskil tussen ‘ons het 'n man
gesien’ teenoor ‘Wij hebbEN een man gezien’ en ‘Wir habEN einEN Mann gesehen’.
Wat betref afwykinge van die Germaanse vormleer gaan Afrikaans in die meeste
essensiële punte nog verder as Engels, so veral by die tydvorme van die werkwoord.
Ten opsigte van afwykinge van die Germaanse vormleer kry ons die rangskikking:
Duits, Hollands, Engels, Afrikaans, met o.a. nog Deens tussen Hollands en Afrikaans
in. In die sin waarin 'n taalgeleerde as Jespersen praat van taalontwikkeling, kan
Afrikaans dan ook die verstontwikkelde Germaanse taal genoem word.
Vir die meeste klink dit stellig belaglik. 'n Taaltjie, by die vorming waarvan
Hottentotte en slawe 'n groot rol gespeel het, wat een slag 'n baster-, dan weer 'n
mengel-, en honderdmaal 'n kombuistaal genoem is, die verstontwikkelde Germaanse
taal! Wat grammatika betref, ja.
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Oor die waarde wat 'n eenvoudige grammatika vir 'n taal het, kan miskien nog
verskil van opinie bestaan. Daar was 'n tyd dat taalgeleerdes gepraat het van die
heerlike volheid en rykdom van vorme, soos in Goties habaideda, teenoor die
verskrompelde armoede van b.v. die ooreenkomstige Hollandse had, maar dié
opvatting is grotendeels prysgegee. Daar is dan ook seker min taalgeleerdes wat
vandag sal ontken dat die Afrikaanse grammatika nader by die ideaal kom as die
Hollandse. Die Afrikaanse byvoeglike naamwoord het ongelukkig in baie gevalle 'n
lastige en oorbodige stertjie oorgehou, wat die skoolmeester en die skryftaal ons nog
lank sal laat behou, maar verder het ons vrywel skoonskip gemaak wat sulke
twyfelagtige taalsierade betref.
Of ons nie partymaal die kind met die badwater uitgegooi het nie? In 'n paar gevalle
bestaan daaroor verskil van opienie ook onder Afrikaanse taalgeleerdes. Persoonlik
lyk my die verlies van die verlede tyd werd en die dreigende verlies van die verlede
tyd had betreurenswaardig. Maar op die gebied van die vormleer is dit dan ook sowat
al verliese wat te betreure val.
Anders is dit op die gebied van die woordeskat en tot op geringer hoogte ook op
die gebied van die sintaksis. Hier het Afrikaans baie ingeboet, of histories miskien
juister uitgedruk, weinig of geen vooruitgang gemaak nie. Die eerste Afrikaanse
koloniste was mense sonder kultuur, met 'n primitiewe gedagtelewe en weinig
behoefte aan hoër geestesuiting. Behalwe op godsdienstige gebied ontbreek dit die
taal van die Suid-Afrikaanse boer dan ook ernstig aan benaminge vir afgetrokke
begrippe, en in minder mate aan taalmiddele om 'n ingewikkelde gedagtegang weer
te gee.
Die intellektueele Afrikaner van die 20ste eeu lê daarom ook beslag op soveel van
die Hollandse woordeskat en sintaktiese middele as hy noodig het.
Die Hollander hoef nie te kla dat ons hier geen toenadering soek nie! Van
Afrikaanse standpunt beskou, bestaan selfs die gevaar - waarteen dikwels gewaarsku
word - dat ons meer sal opneem as ons kan verteer. Losstaande woorde van suiwer
Nederlandse oorsprong lewer geen gevaar op vir die Afrikaanse taalkarakter nie,
hoewel daar beswaar gemaak word b.v. teen samestellinge soos oer-dom, in-lief, wat
in die voorvoegsels taalmasjienerie bevat wat onafrikaans aandoen.
Om dieselfde rede as die Afrikaner genoop is om met volle emmers te skep uit
die Hollandse taalbron, staan sy sinsbou ook sterk onder Hollandse invloed, so sterk
dat dit in baie gevalle onmoontlik is om te onderskei tussen Hollandse en suiwer
Afrikaanse sinswendinge, soos dit van 'n hele massa woorde onmoontlik is om te sê
of hulle suiwer Afrikaans dan wel Hollandse ontleninge van later tyd is.
Die feit dat Afrikaans toenadering soek tot Hollands in woordeskat en sinsbou, verplig
is om toenadering te soek, moet van weerskante lei tot meerdere begryp en inleef in
die taal van die ander. Weens die groot eenvoud van die Afrikaanse grammatika kan
die Hollander daar weinig las mee hê, en die gemiddelde Afrikaner, wat tog ook
Engels en Duits of Frans wil leer, sal hom deur die moeilikhede van die Hollandse
grammatika nie laat afskrik nie. Buitendien lê dit in die mag van die Hollanders om
nader te kom tot die taaleenvoud van Afrikaans, deur hulle eie taalfeile in hul skryftaal
te erken, en nie onnodig vas te hou aan verouderde taal- en spellingvorme nie.
In so ver as die spellingkwessie in Holland 'n spesifiek Hollandse belang is, mag
ons ons daar nie mee inlaat nie. Maar omdat dit ook 'n meer algemeen Nederlandse
belang is, mag ten minste die versugting ons veroorloof word, dat die strewe van die
Vereenvoudigers, in so ver as hulle aandring op erkenning van werklike,
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beskaafd-Hollandse taalfeite, algemeen ingang mag vind. Dan sou die kloof tussen
Hollands en Afrikaans tot sy werklike kleiner wydte teruggebring word, en baie van
die onwil en kleinagting wat Afrikaans nog in sekere Hollandse kringe ontmoet, sou
verminder, so nie verdwyn nie.
Ek hoop dat ek in die bowestaande, sonder om goed Hollandse gevoelens en
geregvaardigde Hollandse aspirasies seer te maak, maar met volle eerlikheid teenoor
wat ek beskou as Hollandse illusies, duidelik gemaak het dat daar selfs onder die
grootste Afrikaanse vriende van Holland en Hollands in Suid-Afrika geen hoop of
wens gekoester word dat Hollands weer in Suid-Afrika sal
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herstel word nie. Dit sou beteken dat die Afrikaner sou hoop of wens om sy Afrikaanse
siel te verruil, al was dit dan vir 'n Hollandse. En dit wil hy nie, want laat dié siel
wees soos hy wil, ‘ze is Afrikaans en ze is de onze!’
Hierdie uitgangspunt, wat gelukkig in Holland nie onbekend is nie, moet lei tot 'n
goeie begrip van die Afrikaanse ideale en die Afrikaanse wil, en sal terselfdertyd in
Holland die besef laat deurdring dat dit 'n Nederlandse belang is om in Suid-Afrika
'n sterk Afrikaanse gees te kweek.
Heveadorp, Gelderland.
D.B. BOSMAN.

Vlaanderen en de Nederlandsche stam.
II.
Wederzijdsch vertrouwen.
Het was mij vergund in het Augustus-nummer van Neerlandia, onder denzelfden
hoofdtitel, een kort, inleidend woord te schrijven over de vraag, hoe Holland en
Vlaanderen elkaar kunnen helpen om de algemeen Nederlandsche gedachte en het
stambewustzijn te verstevigen en verder te ontwikkelen, en wat door het A.N.V., in
den zin kan worden gedaan. Mijn zeer beknopte uiteenzetting van de wijze, waarop
men zich wel eens, in Vlaanderen de verhoudingen in den schoot van het A.N.V.
voorstelt, kan, meen ik, tot geen misverstand aanleiding hebben gegeven. Kritiek om
kritiek was het trouwens niet; ik vroeg alleen maar eenige aandacht voor een, onder
vele stambewuste Vlamingen en ook grootnederlandsch voelende Hollanders in
België verspreide meening, als zou het A.N.V. te veel een uitsluitend ‘Hollandsche’
vereeniging geworden zijn.
Een dergelijke meening is - wie zal het ontkennen? - van aard om het wederzijdsche
vertrouwen tusschen het Hoofdbestuur van het A.N.V. en Groep Vlaanderen, zonder
hetwelk geen algeheele, diepgaande, vruchtbare en vruchtdragende samenwerking
mogelijk is, op een voor onze stambelangen niet ongevaarlijke wijze te ondermijnen.
Het zou natuurlijk veel makkelijker zijn hier over dit onaangename onderwerp
heen te glijden, het verleden in het duister en het heden in een halve schemering te
laten, om alleen wat optimistische toekomstmuziek ten gehoore te brengen, doch ik
geloof niet, dat de grootnederlandsche zaak er veel baat zou bij vinden. Het voeren
van een struisvogelpolitiek kan wel verlokkelijk lijken, omdat zij van zwakke
menschen, die tegen daden en het aanvaarden der verantwoordelijkheid van deze
daden opzien, geen inspanning vergt en dus ook, bij voorbaat alle desbetreffende
kritiek onmogelijk maakt, maar wreekt zich ten slotte toch vroeg of laat op het
gemeenschappelijk ideaal. Daarom heb ik niet geaarzeld in mijn inleidend stukje
onmiddellijk op het bestaande gevaar te wijzen, liever dan te doen alsof het niet zou
bestaan. Het is beter den stier bij de horens te vatten dan hem den rug toe te keeren.
Of het verwijt aan het adres van het Hoofdbestuur, gegrond is? Daarop wensch ik
niet met een al te kort ‘ja’ of ‘neen’ te antwoorden; liever wil ik eerst in herinnering
brengen hoe de oorlogsgebeurtenissen, en alles wat daarmede voor het zoo zwaar
beproefde Vlaamsche volk gepaard ging, schier onvermijdelijk tot het ontstaan van
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een dergelijken indruk aanleiding moesten geven, hoe de geestesgesteldheid van de
activisten in het bezette gebied, van de in de loopgraven van het Yzerland een
dubbelen strijd voerende Vlaamsche jeugd en de in Nederland en elders verblijvende
passieve Vlamingen onder den druk van sterk van elkaar afwijkende invloeden en
levensomstandigheden, tot een betreurenswaardig, maar niet meer weg te cijferen
verschil van opvatting inzake doel en middelen ‘moest’ leiden.
Wie dit alles heeft beleefd of naderhand ernstig mocht overwegen, zal gereedelijk
toegeven, dat het voor het Hoofdbestuur, verblijvend in een van Vlaanderen door
staatkundige grenzen gescheiden land, waar het, in de beroering van de oorlogsjaren
en ook nog geruimen tijd na den wapenstilstand, van onpartijdige voorlichting uit
het Zuiden verstoken bleef - terwijl tevens bleek, dat de nieuwe toestanden ook een
nieuwe werkwijze van het A.N.V. in Vlaanderen zouden noodig maken - zoo goed
als geheel onmogelijk was voorloopig een andere houding dan, laat ons zeggen, die
van een sympathieke onzijdigheid, aan te nemen. Aan sommige Vlamingen en
Hollanders, die zulks het Hoofdbestuur als een fout aanwrijven, kan, in dezen
gedachtengang, de vraag worden gesteld of, bij het huldigen van een andere politiek,
niet nog meer fouten zouden zijn bedreven, waaraan het A.N.V. ten slotte, in
Vlaanderen, geheel en voor eeuwig zou zijn ten onder gegaan.
Men heeft tot dusver bij velen, in Vlaanderen, den indruk niet kunnen wegnemen,
teweeggebracht door het raadplegen, na den vrede, door het Hoofdbestuur, aangaande
de mogelijke hervatting der werkzaamheden in de Takken - Brussel stak al heel gauw
de handen weer uit de mouwen - van menschen, die tot éénzelfde richting behoorden,
terwijl de meer radicale elementen daarbij werden vergeten. Hier geldt vermoedelijk
ook weer het gebrek aan voldoende voorlichting als een zeer verzachtende
omstandigheid, waaraan kan worden toegevoegd, dat het Hoofdbestuur de Vlaamsche
Takken, bij de geleidelijke hervatting van hun werkzaamheden, steeds met raad en
daad heeft bijgestaan: o.m. door het vrijstellen van de afdracht der eerste jaarlijksche
bijdragen, de kostelooze toezending van Neerlandia en vele andere
propagandamiddelen enz. en nooit een gelegenheid liet voorbijgaan om aan te dringen
op een spoedige wederoprichting van Groep Vlaanderen en het afvaardigen, naar het
Hoofdbestuur, van vertegenwoordigers dezer Groep. Toen later, wegens het uitblijven
der heropleving van Tak Antwerpen, ook de verkiezing van een Groepsbestuur
nogmaals moest worden verdaagd, stelde het Hoofdbestuur zelf eenige Vlaamsche
raadgevende Hoofdbestuursleden aan, welke keuze, om redenen van practischen
aard, door Tak Brussel b.v. niet onverdeeld kon worden goedgekeurd.
Bij het te berde komen van de gevallen betreffende de Nederlandsche School te
Brussel en Dr. Tack bleek kort daarop nogmaals tot welke betreurenswaardige
gevolgen het gebrek aan werkdadige voeling tusschen Noord en Zuid kon leiden.
Thans, nu Groep Vlaanderen, evenals vóór den oorlog, volgens de statuten, in den
schoot van het Hoofdbestuur is vertegenwoordigd, voert weer een grootnederlandsche
weg van Vlaanderen naar Holland en omgekeerd. Wil men den weg steeds breeder
en hechter maken dan vermijde men van weerszijden alles wat het vertrouwen kan
schokken of aanleiding kan geven tot misverstand. Zelfs de schijn, dat het A.N.V.
een uitsluitend ‘Hollandsche’ vereeniging zou zijn met uitloopers in Vlaanderen,
Zuid-Afrika en Indië, moet angstvallig worden teniet gedaan; kleinigheden als het
destijds onder het hoofdje ‘Holland op zijn best’ verschenen stukje, waarbij een
voorsprong van de Rotterdamsche havenbeweging op de Antwerpsche als een
Nederlandsche onderwinning werd voorgesteld, zetten meer kwaad bloed dan men
benoorden Esschen misschien vermoedt. Het Algemeen Nederlandsch Verbond, wil
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het in Vlaanderen ooit zijn voor-oorlogschen bloei terugvinden, weze dus voor alles,
het kan niet genoeg worden herhaald, het cultureele verbindingsteeken tusschen
gelijkwaardige en gelijkberechtigde loten van denzelfden Nederlandschen stam.
Brussel, Aug. 1923.
M.J. LIESENBORGHS.

Verschenen.
Rede door Z. Exc. Dr. J.Th. de Visser gehouden te Dordrecht op 26 Mei 1923, den
Gedenkdag van het vijfentwintig jarig bestaan van het A.N.V.
Verkrijgbaar voor f 0.25 aan het kantoor van het A.N.V. Groenmarkt 9, Dordrecht.
(Giro 38825.)
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Insulinde.
Hoe men in Insulinde feest vierde bij de troonsbeklimming van
Koningin Wilhelmina.
De geestdrift, die in September 1898 in Insulinde zich openbaarde, behoefde zeker
niet onder te doen voor die in 't Moederland; wij zouden haast zeggen, dat die
daarginds nog krachtiger was.
Over 't algemeen viert men in Indië gaarne feest, dewijl het leven voor de
Europeanen, vooral in de binnenlanden, vrij eentonig is; men grijpt dus gretig iedere
gelegenheid aan. En nu vooral, nu het gold de gehechtheid te toonen aan Vaderland
en Vorstin. Wèl

Parade en bidstond te Tjimahi op 6 September 1898. In 't midden de Regent van Bandoeng, links de
predikant, rechts de Amboneesche leeraar.

hult men zich daar, ver van 't Moederland, gaarne in het blinkende kleed van het
wereldburgerschap, maar als er een stormwind van geestdrift over 't land gaat, dan
waait dat kleed open en aanschouwt men daaronder het degelijke oudhollandsche
harnas. En er kwam nog bij, dat het hier gold de hulde aan een jonge, lieftallige,
begaafde vrouw, een poëtische verschijning, die 't oog der verbeelding streelde en
in 't hart geestdrift wakker riep. Dat geschiedde niet alleen bij de Nederlanders in
Indië, maar ook, en niet het minst, bij den Oosterling, den Indonesiër, die toen nog
niet dacht aan staatkunde, wél in sommige oogenblikken zich afvroeg, waarom die
vreemdelingen toch eigenlijk in Insulinde moesten heerschen, maar zich nederlegde
bij de gedachte dat Allah 't aldus beschikt had; waarom zou hij niet jubelen als de
nieuwe heerscheres voor zijn verbeelding optrad als een Sprookjeskoningin, schoon
en aanminnig! Zoo vierden dus Nederlanders, Indonesiërs en ook ‘vreemde
Oosterlingen’ de kroningsfeesten met groote geestdrift.
***
Schrijver dezer regelen was toen predikant te Bandoeng, gelegen in de heerlijke
frissche hoogvlakte van de Preangerregentschappen. De toenmalige Resident aldaar,
wijlen Jhr. van Benthem van den Berg, had alle krachten ingespannen om de
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feestviering zoo plechtig mogelijk te doen zijn. En ik meen wel te mogen zeggen,
dat die feestdagen bij allen zonder onderscheid een onuitwischbaren indruk hebben
nagelaten.
Een der plechtigheden was de parade van de troepen te Tjimahi, de militaire vestiging
vlak bij Bandoeng.
Tjimahi bezat geen kerkgebouw. Te gereeder vond dus het denkbeeld, trouwens
reeds op zich zelf aantrekkelijk, ingang om de troepen in 't open veld toe te spreken.
De plaatselijk-militaire bevel- of gezaghebber, alle hoofdofficieren en officieren
waren zeer met het denkbeeld ingenomen en zoo vond men dan op den vroegen
morgen van den 6den September eene groote menigte bijeen; behalve het militaire
element was daar de Resident van Bandoeng met een stoet van ambtenaren, benevens
de Regent, allen in groot tenue; voorts waren zeer vele belangstellenden uit Bandoeng
overgekomen om ‘parade en bidstond’ bij te wonen. Op eene tribune stonden de
Regent, de predikant en de ‘Inlandsche leeraar’. Nadat de bataljonsmuziek het
‘Wilhelmus’ had gespeeld, neemt de predikant het woord en wijst op de tegenstelling
van de statige kerk in Nederlands hoofdstad, waar onze geëerbiedigde Koningin
heden den plechtigsten eed aflegt, met den blauwen hemel zich welvende boven 't
eeuwige groen van de Preanger. ‘Hier ook een kerk’, zegt spr.; ‘hier ook rijzen de
gedachten omhoog tot den Eeuwige’.
De Regent, aan de troepen voorgesteld, spreekt zijne Mohamedaansche
geloofsgenooten toe en bedient zich daarbij van Maleische taalvormen, die voor
iedereen verstaanbaar zijn.
Die toespraak luidt vertaald als volgt:
Soldaten!
Het is heden een groote dag. Onze geëerbiedigde vorstin Wilhelmina zweert heden
aan Toehan Allah, dat zij voor millioenen onderdanen eene goede vorstin zal zijn.
Tot die onderdanen behoort ook gij. En gij moogt vertrouwen, dat zij ook Uwe
belangen zal behartigen.
Soldaten, ik weet, dat gij aan die jeugdige, schoone Vorstin gaarne wilt
gehoorzamen. Menigmaal hebt ge in den oorlog getoond, dat gij voor hare eer en
tegen
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hare vijanden wilt strijden. En als het ‘voorwaarts’ klonk, heeft menigeen zijn leven
opgeofferd.
Diezelfde gezindheid blijve in U! Gehoorzaamt aan uwe koningin, die voor u wil
zorgen! Strijdt voor hare eer tegen hare vijanden! En leeft gelukkig en tevreden onder
hare regeering!
Soldaten, wij weten, dat Toewan Allah alles regeert met wijsheid. Geluk en
ongeluk, gezondheid en krankheid, leven en dood - alles bestuurt de Allerhoogste.
Daarom bidden wij:
Dat Toewan Allah aan onze vorstin gezondheid en voorspoed schenke; wijsheid
en liefde om haar groot volk rechtvaardig te regeeren!
Dat de naam van onze koningin met eere genoemd worde onder de volkeren!
Dat onze koningin gelukkig zij tot in lengte van dagen!
En mogen wij allen, groot en klein, rijk en arm, gelukkig leven onder de regeering
van koningin Wilhelmina. Amen.
Daarna spreekt de Amboneesche leeraar, als alle Amboneezen, van huis uit
welsprekend.
Hij noemt het geslacht Oranje-Nassau een ‘bangsa dipileh Allah’ (door God
uitverkoren geslacht), wijst op het randschrift van den rijksdaalder ‘God zij met ons’
(Immanoeël); wijst op de hooge beteekenis van dezen dag der zelfstandigheid en
beschouwt ten slotte de drie kleuren van Nederlands vlag als zinnebeelden van de
hoogste deugden.
Zijn soldaatjes (Amboneezen en Menadoneezen) zingen daarna een door hem
vervaardigd Maleisch feestlied, een bede om goddelijken steun voor de jeugdige
vorstin, waarin o.a. de woorden:
‘karna ia sendiri tiada taoe1)
berdjalan dan berdiri
Djik' Angkaoe djaoeh.’

Daarna neemt de predikant het woord en spreekt over waardeering van 't verledene
en wenschen voor de toekomst.
Waardeering van de groote persoonlijkheden uit 't huis van Oranje, van H.M. de
Koningin-regentes, van het vele goede dat H.M. de jeugdige Koningin belooft voor
de toekomst; waardeering ook van t' geen het Ned.-Ind. leger tot dusver deed voor
de eer van Vaderland en Vorstin.
Wenschen voor de toekomst: Gelijk bij 't leger geldt: Stipte plichtsbetrachting
onder één vaandel, zoo worde het ook in de maatschappij, waar allen onder 't vaandel
van verheven vaderlandsliefde moeten samenwerken. Moge de plechtigheid van
heden, waar vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten tot één doel
samenwerkten, het beeld zijn van de maatschappij der toekomst!
Daarna wordt een kort gebed uitgesproken. Het ‘Leve de Koningin’, dat spreker
ten slotte uitriep, vond weerklank in de harten en werd met geestdrift begroet.
1) Vertaald:
‘Want zij zelve weet niet
hoe te gaan of te staan,
als Gij verre zijt!’
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Met begeleiding van de muziek zingen allen, maar in verschillende talen, een
couplet van het Nederlandsche volkslied.
Ziedaar een herinnering uit den ouden tijd! Ja, dat was Indiës ‘oude tijd’ - gemoedelijk,
rustig, eensgezind.
Sedert is Indië ontwaakt. Nieuwe gedachten kwamen op, soms bruisend, onstuimig.
‘Lain dahoeloe, lain sekarang’ (anders voorheen, anders thans)! In datzelfde
Bandoeng, waar men toen ter tijd nog geen avondcursus ‘mulo’ kon machtig worden,
bestaan nu drie Hoogere Burgerscholen, een Technische Hoogeschool en.... wat al
niet meer.
Die ontwikkeling moest komen; een eer voor Nederland steeds meer daarvoor te
zorgen - mits bedachtzaam.
Was de geschetste plechtigheid een zinnebeeld van onbewuste eenheid, ik houd
mij overtuigd, dat als nu na 25 jaar nog eens een dergelijke plechtigheid gehouden
wordt, dit zal geschieden in bewust eenheidsgevoel - als, na voorbijgang van het
‘storm- en drang-’ tijdperk, de band, die Insulinde en Nederland eeuwen lang
samenbond, gebleken is sterk en beproefd te zijn. Maastricht.
v.L.

Vlaanderen.
Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen.
(Een indruk.)
Het is moeilijk in een kort bestek een indruk te geven van de Wetenschappelijke
Vlaamsche Congressen, die van 5 tot 13 Augustus te Antwerpen zijn gehouden en
waarvan wij slechts een klein gedeelte hebben bijgewoond. Genoeg echter om de
waarde ervan niet te onderschatten en het verlangen uit te spreken den naam te zien
verbreed. Want verscheiden Noordnederlandsche hooggeleerden van gevestigden
naam hebben op deze bijeenkomsten een spreekbeurt vervuld. We mogen deze
belangstelling uit het Noorden ongetwijfeld toeschrijven aan de vriendschappelijke
verhouding, die er te allen tijde tusschen de Vlaamsche en Nederlandsche mannen
en vrouwen van wetenschap heeft bestaan en die de hardnekkige strijd der Vlamingen
voor eigen hooger onderwijs slechts kon versterken. De Nederlandsche professoren
beseffen welk een grooten cultureelen steun zij voor de zuiderbroeders zijn en de
Vlaamsche ambtgenooten wenschen er een dankbaar gebruik van te maken. De vorige
maand is opnieuw gebleken, welke knappe mannen ook in het Vlaamsche kamp
aanvoerders zijn van hun volk in den strijd voor ontwikkeling en beschaving en dat
er dus mag gesproken worden van wetenschappelijke uitwisseling. Zou de naam
dezer vruchtbare bijeenkomsten dan niet beter kunnen luiden Wetenschappelijke
Grootnederlandsche congressen, omvattende de drie groote stamgebieden: Afrika,
Nederland, Vlaanderen? Ook de omgekeerde volgorde is ons wel en verdient historisch
misschien de voorkeur, omdat de oorsprong dezer samenkomsten in Vlaanderen ligt,
in Gent, waar in 1897 Prof. Mac Leod het eerste Natuur- en Geneeskundig Congres
inrichtte, welk bescheiden begin geleid heeft tot den omvang, waarvan wij in de
tweede Augustusweek van dit jaar getuige zijn geweest, een omvang, waarvan het
meer dan 100 blz. dikke programmaboek eenige voorstelling geeft.
Wij, ingetogener Noord-Nederlanders, krijgen van veel, wat de Vlamingen
ondernemen, den indruk van overlading en uitbundigheid; dien ondergaan we voor
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Rubens' allegorische figuren en weelderig realisme; voor de grootsche bouwwerken,
rijk aan zuilen en ornamenten; voor de feestelijke stoeten, waarvan Antwerpens
kunstzinnige bestuurders het geheim kennen, ons zoo overweldigend geopenbaard
in den Juweelenstoet, die, dat was een feest op zich zelf, niet dan Nederlandsche
opschriften vertoonde.
Maar wetenschap heeft niet zoo'n behoefte aan uiterlijk- en uitbundigheid. En door
de congressen voor Natuur-, Wis- en Geneeskunde, voor Rechtsgeleerdheid, voor
Philologische Wetenschappen, voor Verpleegkunde en Sociale geneeskunde, alsmede
voor Economische Wetenschappen saam te vatten, hebben de inrichters o.i. te veel
hooi op hun vork genomen, het den bezoekers en deelnemers niet gemakkelijk
gemaakt er veel van mee te dragen. Daarbij kwam dat de groote omvang de
administratieve beheersching tegenwerkte. Met name verscheiden Noord-Nederlanders
hebben daarvan de minder prettige gevolgen ondervonden. De Vlamingen hadden
ons op de A.N.V.-feesten te Dordrecht op het
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hart gedrukt de Wetenschappelijke Congressen te bezoeken, dat zou een goeden
indruk maken. Wij hielden onze beloften, maar ontvingen ondanks onze zeer tijdige
aanvragen het programma.... na afloop der congressen, het programma, waarin we
alle maatregelen vonden omschreven, die we hadden moeten nemen om aan de
verschillende bijeenkomsten te kunnen deelnemen. Met uitnoodigingen voor bepaalde
bijeenkomsten ging het eveneens. En we stonden in deze teleurstelling niet alleen.
Wij hebben gemeend deze opmerkingen niet voor ons te moeten houden. Wij
hebben grooten eerbied voor de werkkracht en ijver der inrichters, willen graag als
verontschuldiging aannemen dat de omstandigheden, ook door het Antwerpsche
straatfeest en het buitengewoon reisverkeer, hun wat te machtig bleken. Maar wil
men werkelijk blijvend nut van de wetenschappelijke congressen doen uitgaan voor
Noord en Zuid, dan zorge men voortaan, dat de gasten uit het buitenland vooral tijdig
worden ingelicht en voorkomend worden behandeld.
Om dit gemakkelijker te maken verdient het wellicht aanbeveling de congressen
niet midden in den reistijd te houden. We hechten te veel waarde aan de uitwisseling
van Vlaamsche en Nederlandsche wetenschap en de schoone gelegenheid om
persoonlijke kennismakingen met de stamverwanten aan te knoopen of te hernieuwen,
om niet met nadruk op de wenschelijkheid te wijzen alles te verwijderen en te
voorkomen, wat het welslagen dier bijeenkomsten in den weg kan staan.
Dit alles neemt niet weg, dat het 22e Congres zeer belangrijk is geweest. Met name
hebben de zeer druk bezochte algemeene vergaderingen een Vlaamsche
geesteshouding geopenbaard, die het beste doet verwachten voor de uiteindelijke
zegepraal na ‘een eeuw van onrecht’.
v.S.

Wintervoordrachten, lezingen enz.
De Groepssecretaris onderhandelt thans met verscheidene Noord-Nederlandsche
letterkundigen en kunstenaars over het inrichten van een aantal voordrachten, lezingen
en muziekavonden in Vlaanderen.
Teneinde de reis- en andere kosten, ook in verband met den valutastand, zoo gering
mogelijk te maken, komt het gewenscht voor deze avonden als rondreis in te richten,
d.w.z., dat dezelfde voordrachtgevers en kunstenaars achtereenvolgens te Brussel,
Antwerpen, Lokeren en elders zouden kunnen optreden.
Met het oog daarop is samenwerking tusschen de verschillende Takken ten zeerste
geboden. In steden, waar nog geen Tak van het A.N.V. bestaat, kunnen ook andere
vereenigingen tot het slagen van deze onderneming bijdragen door gelijksoortige
avonden op touw te zetten. Aldus kan heel wat verspilling van geld en krachten
worden vermeden.
De A.N. V.-Takken en Vlaamsche vereenigingen, welke belang stellen in dit plan,
mogen niet nalaten van hun instemming ermede blijk te geven aan den
Groepssecretaris, den heer M.J. Liesenborghs, Eug. Demolderlaan 2,
Schaarbeek-Brussel.

Zuid-Afrika.
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Uit Natal.
Op den 7den Juli j.l. legde de Minister van Justitie, Mr. N.J. de Wet, den hoeksteen
van een kerkgebouw voor de Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Gemeente
van Durban. Sedert de vorming van deze gemeente werden de diensten gehouden in
een van de zalen van het onderhuis van het Stadhuis. Als het nieuwe gebouw gereed
zal zijn, zal de Kerk kunnen bogen op haar eigen Godshuis, dat een waardige plaats
zal innemen onder de bedehuizen van deze schoone stad.
Een der plaatselijke bladen noemde het een teeken van den inval van de ‘Dutch’
in Durban. Ditmaal een vredige inval, die niet werd afgeslagen, integendeel, werd
verwelkomd, en aangehaald als een bewijs van een wijziging in de volksverdeeling.
Terwijl toch vroeger de Afrikaners in 't algemeen op 't platteland en in de dorpen
woonden en de Engelschen in de steden, trekken de steden een steeds grooter aantal
van de Hollandsch sprekende bevolking en omgekeerd vestigen tal van Engelschen
zich buiten op het land.
Ook de Gereformeerde Kerk, de Kerk van wijlen President Kruger, stichtte hier
onlangs een gemeente en al is 't begin nog klein, zonder eigen predikant en zonder
bedehuis, wij kennen te goed de taaiheid en volharding en de zelfopoffering en
godsvrucht van de z.g. Doppers, om niet overtuigd te zijn, dat ook deze gemeente
uiteindelijk tot grooten bloei zal geraken.
En eigenaardig mag het ook heeten, dat juist in dezen tijd en juist in deze stad het
eerste standbeeld is opgericht voor wijlen Generaal Louis Botha. Het was een geheel
Engelsch komitee, dat voor de inzameling van gelden en de uitvoering van het plan
zorg droeg.
Eergisteren vond de onthulling plaats door Generaal Smuts, zijn ouden krijgsmakker
en politieken medestander in tegenwoordigheid van Mevrouw Botha en haar twee
zoons. Ook dit is een inval van de ‘Dutch’ in Durban en evenzeer vredig.
Wie zou twintig jaar geleden gedacht hebben aan de mogelijkheid zelfs van dit
gebeuren?
Afrika verandert wel snel.
Durban, 16 Juli '23.
H. ALTMANN.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Hoe de vroegere voorzitter der T.C. nog steeds met ons meeleeft, bewijst het
onderstaande briefje, dat we met genoegen en instemming opnemen:
‘Uit de taalverknoeiing in Het Vaderland van 24 Juli (De landvoogd te Solo) haal
ik aan:
‘De nieuwbouw van robes.’
Marc. Emants.

Daar heb je ze, die Wilhelmus blazen!
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Vrijdag 13 Juli j.l. heeft de Hoofdcursus afscheid van Kampen genomen. Bij zijn
laatste feestmaal had hij een spijslijst... in het Fransch. Zullen dan zij, die zich uitgeven
als verdedigers van huis en haard, nooit inzien, dat zij huis en haard met zulke
dwaasheden ondermijnen? Komt, a.s. officieren, gordt U met ons ten strijde tegen
al, wat onzen Nederlandschen volksaard verbastert.

De Postcheque en -girodienst en Nederlandsch!
De 7de druk van den gids van dezen dienst wekte, wat de taal er van betreft, o.m. de
ergernis op van een lezer van Het Vaderland, die deze ergernis in een ingezonden
stuk luchtte. De T.C. vindt het een verblijdend verschijnsel, dat buiten haar om de
aandacht op taalverknoeiing hoe langer hoe meer valt waar te nemen. Kan de 8ste
druk van dezen gids in beter Nederlandsch verschijnen en ook de brief, die hem dan
mogelijk weer vergezelt? Met groote instemming nemen we het stukje over, al hadden
we er gaarne eenige woorden in vernederlandscht gezien, b.v. procédé, repareert.
‘De houders van rekeningen bij den Postcheque- en Girodienst worden dezer dagen
gelukkig gemaakt met een circulaire betreffende centralisatie van dien dienst en met
een nieuwen Gids voor Rekeninghouders. Ieder, die eenig taalgevoel heeft, krijgt
kippevel bij de lezing
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van deze publicaties. U wilt mij misschien wel toestaan een paar van de àllerdolste
uitdrukkingen uit deze ‘Geschriften van Tante Betje’ aan den schandpaal te nagelen.
Op blz. 7 van den Gids leest men: ‘In de wachtkamers van de kantoren der
posterijen is eene aankondiging voorgehangen’ (de steller van dit moois is zeker een
trouw societeitsbezoeker). En op blz. 74 wordt den rekeninghouders ‘onder het oog
gebracht, dat zij hunne rekening niet mogen overtrekken’ (waarom eigenlijk niet?
een frisch overtrekje kan zooveel ‘doen’).
Voorts is de opsteller van deze pamfletten aan het vervaardigen van nieuwe
woorden getogen; uit de smidse zijn te voorschijn gekomen: girant (d.i. de
rekeninghouder, die van zijn postrekening laat afschrijven) en giraat (d.i. de
rekeninghouder, op wiens rekening wordt bijgeschreven). Men zou dit
verlatijnings-procédé meer kunnen toepassen; een ketellapper zou b.v. de huisvrouwen
wier ketels hij repareert, zijn soldaten kunnen noemen!
Hoe vindt u deze gevallen van litteraire schoffeering?
Den Haag, 2 Augustus '23.
(Het Vaderland.)
O.E.W. Six.

Verkeerde gevolgtrekking.
In De Hofstad van 24 Juni lazen we het volgende:
‘Het Algemeen Nederlandsch Verbond ijvert al jaren tegen het gebruik van vreemde
woorden. Een uiterst loffelijk streven. Een voorbeeld hoe machtig soms de invloed
van een gebruikt vreemd woord kan zijn, lezen wij in 't Hamburger Fremdenblatt:
De raad van een dorpje ontving een aanschrijving van de Regeering om een
landweg te bestraten. De boertjes wilden er niet van hooren. De burgervader deelt
dit den ‘Landrat’ persoonlijk mee en deze antwoordt: ‘Mijn beste meneer Meyer.
Tegenstribbelen helpt niets! Als de luidjes niet willen, dan moet u ze “persuadeeren”.
De burgemeester kent dat laatste woord niet en in de volgende gemeenteraadszitting
zegt hij: “Als jullie niet willen, dan moet ik je waarachtig persuadeeren!” Ook de
boerenleden begrijpen 't woord niet, denken aan dwangmaatregelen, aan soldaten,
en - de weg wordt bestraat! Het vreemde woord heeft overwonnen.’
Niet het vreemde woord, wel de angst voor het onbegrepene heeft overwonnen!
Dat gebeurt meer.
T.C.

Een lachwekkend Haegsch malligheidje!
J.W. PICKARD
Voorheen Coiffeur - Pédicur - Diplomé van Maison Elzevier.
Irisplein 26 - Telefoon M. 1650.
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Speciale salons voor Pedicure en Heeren-coiffures, geopend van 3-8 uur
's avonds. Voor Pedicure ook aan huis te ontbieden - van 's morgens 8 tot
1 ure. Billijke prijzen.
Nette bediening.

Van goeden wille.
In antwoord op Uw schrijven (brief T.C.) van 28 Juli j.l. deelen wij U het volgende
mede:
De Kwattachocolade, die in België geleverd wordt, komt van de Belgische fabriek,
in Bois d'Haine (Henegouwen) gevestigd, staat onder een afzonderlijk Bestuur en is
eene Belgische Maatschappij, zoodat wij op de handelingen van de Belgische Kwatta
weinig invloed kunnen oefenen.
Wel weten wij, dat b.v. het hoofdartikel Kwattareepen in Fransche en Hollandsche
etiketten wordt geleverd en in geheel Vlaanderen Hollandsche verpakking geleverd
wordt, terwijl in de gemengde plaatsen als Brussel, de keuze aan de afnemers gelaten
wordt. Ook de reclameborden op de stations zijn in Vlaanderen tweetalig.
U ziet dus, dat er wel in die richting gewerkt wordt, doch van bepaalde
voorschriften moeten wij ons onthouden, daar die netelige zaak aan het beleid van
het Bestuur der Belgische fabriek dient te worden overgelaten.
Hoogachtend,
N.V. Stoom-Chocolade- en Cacaofabriek
‘KWATTA’.

Ingezonden.
1898 - September - 1923.
Met een vreugdevol hart en groot dankbaarheidsgevoel jegens God voor den grooten
zegen herdenkt het Nederlandsche volk den glorierijken dag, waarop onze geliefde
Koningin Wilhelmina, de trots van Nederland, 25 jaren geleden den Regeeringsstaf
over Nederland en onderhoorigheden in handen nam.
Als kind heb ik 25 jaren geleden mij op de Lagere School te Aruba N.W.I. heesch
gezongen en ik herinner me nog heel best de onbeschrijfelijke vreugde, die toen mijn
jong hartje bezielde. Wij zongen, wij smulden, wij genoten ter eere en op de
gezondheid van onze lieve beste Vorstin!
Leve de Koningin! hief de meester aan, en daarop volgde een oorverdoovend
hoezee! terwijl een geweldig en lang aanhoudend handgeklap en voetgestamp van
honderden vroolijke guitjes van verschillende grootte en rang het schoolgebouw
deden dreunen.
De Vaderlandsche liederen werden uit volle borst, zeer harmonisch tweestemmig
gezongen door alle aanwezigen, groot en klein.
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De school, toen prachtig versierd met groen en bloemen, en onze geliefde
Nederlandsche driekleur deed mijn kinderhart overvloeien van blijdschap en gaf aan
het geheel een vroolijk, feestelijk aanzien.
Op school werd mijn liefde voor Nederland door het herhaaldelijk zingen van de
schoone Vaderlandsche liederen, het luisteren naar boeiende verhalen uit Hollands
onafhankelijkheidsoorlogen, grepen uit het leven van onze dappere helden in den
ouden tijd, als Piet Hein, De Ruyter e.a. steeds wakker gehouden.
Volgens mij was er geen ander land op gansch de wereld, dat zoo machtig was als
Holland, geen één dat ermede kon wedijveren in dapperheid, of het kon evenaren in
schoonheid, noch in roem, noch in sterkte. Dat zat vast in mijn kinderkop en werd
dag aan dag onder de lessen meer en meer versterkt.
Ik wil hiermede laten zien dat het van het grootste belang en zeer noodzakelijk is
op deze wijze het Vaderlandsch gevoel warm en levend te houden in de gemoederen
van onze jonge kinderen.
Nu, na 25 lange jaren, na veel wederwaardigheden, en den laatsten tijd vooral in
den vreemde vertoevende, denk ik met een dankbaar gevoel aan die heerlijke,
vervlogen tijden van mijn kindsheid en klopt mijn hart met dezelfde groote liefde
als toen voor alles wat mijn geliefde Moederland aangaat.
Beroofd zijnde van het genot en voorrecht den heuglijken feestdag van het zilveren
feest onzer geliefde Vorstin in vereeniging met mijne dierbare aan- en stamverwanten
te vieren, troost ik mij er mee dit in stilte te moeten doen, doch beschouw het als een
plicht mijne gelukwenschen uit Cuba's verre binnenlanden te zenden, met de bede,
dit uit het diepst van mijn hart opwelt, voor het welzijn en het geluk van Koningin,
land, volk en stam.
Chaparra (Cuba), Aug. 23.
H.E. LAMPE.

Aan de voorzitters en secretarissen van andere afdeelingen.
Geachte Broeder- en Zusterschaar,
Gij allen zijt mij, met uitzondering van 1 of 2, onbekend, tusschen U en anderen
bestaat er vermoedelijk evenmin verband. En toch zijn wij allen in dezelfde
omstandigheden, op ons rusten dezelfde verplichtingen, wij staan voor dezelfde
moeilijkheden - en wij raadplegen elkaar niet. Wij houden onze teleurstellingen en
onze
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meevallertjes voor ons zelf. En waarom? Kunnen wij elkaar niet raden?
Het Hoofdbestuur weet, wat er omgaat bij U, bij ons. Wij vinden sympathiek
gehoor - maar het is het Hoofdbestuur en de leden wonen in Nederland en zij hebben
niet te werken in een buitenlandsche nederzetting, samengesteld uit zeer
ongelijksoortige bestanddeelen, waar een handjevol menschen, jaar in jaar uit, de
geestdrift opgewekt moet houden onder menschen, die vermaakt willen worden als
eerste en voornaamste voorwaarde van hun lidmaatschap. Of vergis ik me hierin?
Meent een van U, dat het zonder amusement gaat? Dat b.v. de helft van onze leden
uit overtuiging alleen lid is van het A.N.V.? Soms denk ik het ook - en dan wordt
onze taak eerst recht zwaar. Want dan blijft er maar 50 pct. over om wèl op te komen
en daarvan valt door omstandigheden: lange afstanden, ziekte, andere plichten nog
weer de helft af. Dan verschijnt er 25 pct. op de met zorg voorbereide bijeenkomsten.
De wind waait, de regen stroomt, de zaal is leeg, - maar een glimlachend bestuur
dringt samen om den geachten spreker en vult den tijd, die voorbij moet gaan voor
men ‘maar zal beginnen’ en de voorzitter telt ieder lid, dat nog binnenkomt en zou
met graagte boetprediken tegen de schare, die thuis zit - ware het niet, dat er nu
glimlachend getoond moet worden, hoe blij men is, dat zij, die kwamen, gekomen
zijn.
Een andere avond. De leden komen op, de zaal loopt vol, zeggen de bestuurleden.
Niet slecht, maar zoo.... saai. Aan de gezellig geplaatste tafeltjes nemen de dames
en heeren plaats. Wie zit - de schrik slaat den voorzitter om 't hart - die zit - voor
vanavond. Wij zijn deftig, in den vorm. Wij kijken naar de bestuurstafel als om te
zeggen: hier zijn wij, vermaak ons, 't is uw tijd om te beginnen.
De voorzitter kijkt de zaal in: de glimlach besterft om zijn lippen, zijn hart verkilt,
de voorzittershamer klinkt op de tafel met een kouden klank. Als hij een grapje
probeert, klinkt 't hol en akelig en kaatst terug tegen den muur van starre gezichten.
Houd vol, voorzitter, en houd moed. Kijk 't programma eens door. Als het No. 1 niet
gelukt het publiek te ontdooien, misschien doet No. 2 het of No. 3. En als het eene
nummer na het andere wordt afgewerkt - en hoe heeft de secretaris gewerkt om een
goed programma in elkaar te zetten! - wees dan maar blij, bestuur, als 2 nummers
voor het eind op eenmaal iets van een belofte tot beterschap merkbaar wordt.
En nu de derde avond. De zaal is vol licht - ofschoon er geen kaars meer brandt
dan anders - de menschen stroomen binnen, er wordt gepraat, gelachen, de versiering
van de zaal, de schikking van de tafeltjes (ze stonden den vorigen keer juist zoo)
worden geprezen, men vormt groepjes, men ruilt plaatsen. Er is een geest van
welwillendheid in de lucht - bestuursleden worden warm begroet, men helpt den
voorzitter, als het vreugdig tikken van den hamer het geroezemoes van verblijde
stemmen geen baas kan worden. De oude, beproefde vrienden, die deel nemen aan
het programma, worden al met handgeklap begroet, de jonge krachten, ook zij van
wie 't bestuur denkt: ‘nog wel wat heel zwak’, worden terug naar hun plaatsen begeleid
met een warm handgeklap: hierna beter.
Is het wonder, dat het bestuur, altijd optimistisch (survival of the fittest) zich
gedragen voelt door zooveel goeden wil, en weer klaar en pal staat voor de dingen,
die komen zullen?
Medevoorzitters en sekretarissen! Hebben wij elkaar niets mee te deelen? Is er
niet een onder U, die den warmtegraad van de geestdrift der leden beheerscht? Zijn
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er geen vaste wetten? Kunnen wij niet eenige ‘gij zults’ en ‘gij zult niet's’ opschrijven
als leiding?
Kunnen wij elkaar niet programma's toezenden tot onderlinge leering gemerkt op
H.B.S.-manier met cijfers van 1 tot 10?
Het komt er eigenlijk niet op aan wat wij doen, zoolang als wij elkaar laten
begrijpen; ook wij hebben onze moeilijkheden en onze zegepraal ‘hier leeft en streeft
hetzelfde volk in éénen band geschaard’.
Wil Neerlandia niet wat ruimte maandeliks afstaan voor dergelijke stemmen uit
de praktijk, b.v. onder het opschrift ‘de lendenen omgord - brandende de lampen’?
E.M.C. LOOPUYT-MAAS.
Kaapstad, 28 Mei 1923.
Wij danken mevr. Loopuyt-Maas, de wakkere voorzitster onzer werkzame Afdeeling
Kaapstad, zeer voor haar goeden raad. Aan ‘stemmen uit de praktijk’ zullen wij altijd
gaarne, zooveel de ruimte het toelaat, plaats verleenen.
Red.

Comité voor Ned. Kinderen i.d. Vreemde. Bergafwaarts!
Drukten wij in onze laatste opgave er reeds onze spijt over uit, dat wij onze reserven
voor ong. f 1250.- hadden moeten aanspreken, omdat de inkomsten dier maand
beneden de uitgaven bleven, ditmaal moeten wij een nog grooteren achteruitgang
boeken, n.l. van ruim f 1900.-, dus een nog grootere afbrokkeling onzer reserve. De
vacantiemaanden zijn in den regel slecht, want dan wordt, terwijl men zelf geniet
van rust en uitspanning, het leed van anderen dikwijls vergeten.
Wij ontvingen in de maand Juli f 3746.68 en Mrk. 402000.-, maakt met vorige
opgaven f 477786.63 en Mrk. 673323.50. Onze uitgaven bedroegen in die maand
ongeveer f 5700.-.
Nog altijd wordt onze hulp dringend gevraagd en sedert ons vorig verslag brachten
wij weder ongeveer 100 kinderen naar het Vaderland terug. De kinderen komen niet
hier om enkele weken aan de ‘vetpotten van Egypte’ te zitten en dan terug te gaan
naar hun vroegere woonplaats om destemeer de ellende der ondervoeding te gevoelen,
zelf ontevreden te worden en hun hongerige broertjes en zusjes te vertellen, wat zij
in het Vaderland genoten en nu missen, doch wij houden hen zoolang zij het noodig
hebben en zoolang wij daartoe in staat zijn. Wij geven hun alles, ook goed
Nederlandsch onderwijs.
De Regeering zond ons, ter mogelijke behandeling, een van ambtelijke zijde
ontvangen verzoek om steun voor kinderen in het Roergebied. Wij hebben
onmiddellijk, helaas op bescheiden wijze, een begin met hulp gemaakt, doch wij
vroegen in verband daarmede bij de Regeering weer in aanmerking te mogen komen,
zooals voorheen, voor een geregelde bijdrage, zij het dan ook slechts vrij vervoer
onzer kinderen met de Nederlandsche Spoorwegen. In een zeer waardeerenden brief
werd ons echter geantwoord, dat dit met het oog op den toestand der schatkist, zeer
tot het leedwezen der Regeering, onmogelijk was. Wij zijn dus geheel afhankelijk
van den steun van particuliere zijde. De vacantie is geëindigd; moge dit aanleiding
zijn, om ons wederom te helpen, ten einde ons Nationaal werk voort te zetten. Men
stelle ons in staat in de Jubileummaand van H.M. de Koningin ook tal van wanhopige
Nederlandsche ouders in den Vreemde een jubelkreet te doen uiten, omdat zij hun
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kinderen in het Vaderland verzorgd weten. Wie wil kinderen eenigen tijd tot zich
nemen?
Giften worden gaarne ontvangen door den
Penningmeester S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
L.H. Wolf, vroeger p.a. Holland-Amerika-Lijn, N. York.
A.J. Conner, vroeger Curaçao, (thans New-York).
C. van Noordwijk, vroeger p.a. Curaçaosche Petr. Mij., Curaçao.
M. Zwijndrecht, vroeger Electricien p.a. Cur. Petr. Mij., Curaçao.
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Mej. M.v.d. Hidde, vroeger Zeepunt, Kaapstad (Z. Afr.).
C.J. Samson, vroeger Gouvt. Geneeskundige, Bonaire.
P. Hofstede, vroeger 412 Plesant Ave, Nieuw York.
E.J.W. Hannema, vroeger c.o. Mrs. Heineman, Fort Wadsworth Station S.I.
(N.Y.)
J. Verstijnen, vroeger 412 Pleasant Ave, Nieuw York.
H. Boissevain, vroeger, Burg. Weertstraat 106, Arnhem.
A.T.J. Bianchi, vroeger Sf. Sroeni bij Soerabaja.
G. van Doorn, vroeger N.I.S., Semarang.
J.J.L. Fokker, vroeger p.a ondern. Tji Boengoer, Tjibadak.
M.G. Hoekstra, Gep. Insp. M.O., vroeger Weltevreden.
E. van Heukelom, vroeger Agent N.I.H.B., Soerabaia.
J.W. Kemper Jr., vroeger Agent Java Bank, Malang.
H. Meyer, vroeger Tandjong Pandan
Ir. F.A. Reynst, vroeger Ing. N.I.S., Semarang.
Mej. B. Sickerer, vroeger Soerabaia.
H. van Vreeswijk, vroeger p.a. Vereen. Ind. Cultuurondern. Langsar, Langsa
(Atjeh).
N.A.W. Vorster, vroeger N.I.S., Semarang.
A.D. van de Wal, vroeger Soerabaia.
W.E.H. Nieuwenhuys, vroeger Hoofdagent Ned. Z. Afr. Stoomv. Mij., Durban.
S. Polak, vroeger Soerabaia.
Ir. J.E.A. de Vogel, vroeger v. Leeuwenhoeksingel 40, Delft (thans in Indië).
C.A. Verhey, Accountant, vroeger Breda (thans in Indië).
J.Th. Pilaar, vroeger Beeklaan 516, Den Haag.
L.J.C. von Zeppelin Obermüller, vroeger Statenlaan 59, Den Haag.
L.R. Kijlstra, vroeger p.a.N.V. Petroleum Mij. La Corona, Tampico (Mexico).
M. Haayen, vroeger p.a.N.V. Petroleum Mij. La Corona, Tampico (Mexico).
G.H. Honing, vroeger Leeuwarden.
H G.J. Meyer, vroeger Beambte b.d. Soc. Comm. di Esportazione e di
Importazione, Bangkok (Siam).
John Ellis, vroeger Chef afd. Verkeer v.d. Amazonas Stoomv. Mij., Pará
(Brazilië).
F. Weyerman, vroeger, p.a. Deli Maatij., Bindjey.
J.A. Willinge Prins, vroeger 1e Helmersstraat 247, Amsterdam.
M.C. Goedhart, Off. v. Gez. 2e kl., vroeger Curaçao.
Jhr. J.H.W.M.v.d. Bosch, Agent Scheepsag., vroeger Padang.
Mevr. S.D.A. Kruyt, vroeger Weltevreden.
M.S. Vlasveld, vroeger p/a. Van Duyn Co., 80 Pine Str. Nieuw York City.
P. van Nahuys, vroeger 149 Broadway, Nieuw York City.
Dr. Lucien Brulez, vroeger Lector a/d. Universiteit, Hamburg.
J. Brouwer, vroeger Boterdiep 59, Groningen.
Mejonkvr. S.J.v. Weede, vroeger Laan van Meerdervoort 6, Den Haag.
Mej. E. Diederik, vroeger Diergaardesingel 88a, Rotterdam (thans in Indië).
P. Jansen, vroeger Koninginnelaan 25, Rijswijk.
J.W.G. Stenfert, vroeger Hotel Villa Castagnola, Lugano.
M. Mohr, vroeger Alexandrofski, Prospect 23, St. Petersburg.
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Mej. C. Steger, vroeger Huize Coldenhave, Eerbeek.
J.G.M.A.v. Dongen, vroeger Voorburg (thans in Indië).
Julius Karsten-Schüler, vroeger Batavia.
Lucie Karsten-Schüler, vroeger Batavia.

Nieuwe leden.
Groep Noord-Amerika.
D.P. van den Bergh Sr., 3843-5th Ave S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

L.C. Wilton, 114, W. Grant Str.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

S. Troostwijk, 108 E., 37th Str.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

H. van den Bergh, 4821, 4th Ave. S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

G.M. ten Brinke, 626 E. 37th Str.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

P. van Zanten, 3504 Minnehaha Ave,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

B.H. van den Bergh, 3854, 3rd Ave. S.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

Menzo Esveldt, 2107 Aldrich Ave,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

H. Odink, 1249 Burns Ave,

St. Paul. Minn. N. Am.

Fred. de Hoop, 807 Ohio Ave,

St. Paul. Minn. N. Am.

H. Hofstra, 748 Aldine Str.,

St. Paul. Minn. N. Am.

Johan Reuskens, 970 Burns Ave,

St. Paul. Minn. N. Am.

Jan Brok, 553 Strijker Ave,

St. Paul Minn. N. Am.

Jan de Hoop, 807 Ohio Ave,

St. Paul. Minn. N. Am.

G. Osnabrugge, 825 Tatum Ave,

St. Paul, Minn. N. Am.

W. Bakker, 824 Russel Ave N.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

D.P. van den Bergh Jr., 530 Penn. Ave N.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

Johan Gebhart, 1015, E. 37th Str.,

Minneapolis, Minn. N.
Am.

Allen opg. door den Heer Minneapolis.
D.P.v.d. Bergh,
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Buitenland.
W. de Ruiter, p.a. Fa. A. Bos,

Ismaïlia, Egypte.

A. van Willigen, p.a. Fa. A. Bos,

Ismaïlia, Egypte.

Beiden opg door den Heer B. Kroon.
J.B. Rabie, Privaat-Secretaris van Z. Exc. Kaapstad (de Kaap) Z. Afr.
Minister F.S. Malan,
Dr. Miedema, White Road 13,

Bloemfontein (O.V.S.)

J.H. Ikking,

Dewetsdorp (O.V.S.)

Dieffenthaller,

Port of Spain, Trinidad.

Opg. door den Heer S.v. Lier Ez.,

Amsterdam.

(Wordt vervolgd.)

Gedeelte uit de Voorafspraak op den Feestavond van 25 Mei te
Dordrecht.
Een goed A.N.V.-er laat liever zijn baard staan,
Dan bij een coiffeur binnen te gaan.
Hij raakt ook geen ‘pain de luxe brood’ aan.
En doet ‘hu!’
Van een Fransch menu.
Een hors d'oeuvre
Vindt-ie niet zuiver,
Met consommé
Is-ie niet tevree,
En er was nooit een kok, die met bouillon
Zijn hart won,
Want dat
Noemt-ie vleeschnat.
Van mayonnaise
Heeft-ie een afgrijzen,
Fricandeau en haricots
Vindt-ie maar zoo zoo,
Tegen petits pois
Doet-ie: Ah bah!
En fruït spreekt-ie uit
Als fruit De guit!
Om kort te gaan: bij morgen-, noen- en avondmaal
Spreekt-ie z'n moers taal,
En dat deden
Tot heden
Alle goede leden,
Of ze wonen in Gent, Kaapstad, Batavia, Paramaribo, Lutjebroek of in Ede.
Maar we moesten nog veel meer medestanders krijgen,
Die vechten voor het goede, ware en schoone eigen.
Want.. zoolang niet ieder Nederlander of stamverwant, hij zij slank of rond,
Lid is van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Is de Nederlandsche stam nog niet heelemaal gezond.
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[Nummer 10]
Prof. Dr. G. Kalff (1856-1923).

In dezen hoogleeraar heeft niet alleen de wetenschap van de geschiedenis onzer
letterkunde, door hem bijna een halve eeuw lang (in de laatste jaren in steeds nauwer
verband met de algemeene en vergelijkende literatuurgeschiedenis) beoefend, een
harer bekwaamste en smaakvolste beoefenaars verloren; ook in ruimeren kring mag
het Nederlandsche volk in hem een man betreuren, met een diep gevoel en een warm
hart voor alle nationale belangen, en altijd bereid om daarvan te getuigen. Als
zoodanig verdient zijne nagedachtenis ook hier gehuldigd te worden, in het blad van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat immers den band wil vormen tusschen
allen, voor wie vaderlandsliefde nog geen verouderd begrip is.
Niet alsof hij zoo bijzonder veel in en voor dat Verbond zelf gedaan zou hebben.
Hij koesterde er groote sympathie voor en heeft zich ook, wanneer hij meende iets
voor het Verbond te kunnen doen, aan die taak, dien plicht niet onttrokken; maar hij
was geen vriend van vele en lange vergaderingen en beraadslagingen (allerminst
wanneer het wetten en reglementen betrof), van bestuurlijken omslag, die zooveel
tijd beslaat, dien hij nuttiger en aangenamer meende te kunnen besteden. Toch heeft

Neerlandia. Jaargang 27

hij vaak, eigenlijk altijd, in den geest van het Verbond gewerkt, door het opwekken
van een gezonden vaderlandschen geest, met zijn geschreven of gesproken woord,
bezield door een sterke en oprechte overtuiging: bewondering voor wat er in ons
volk groots en goeds was, maar ook verontwaardiging over wat hij klein en laag
vond. En hij kon dat doen, omdat hij beschikte over een welversneden en altijd
vaardige pen: kloek en krachtig, kleurig en fleurig; met een scherp oog waarnemend
en met veel zin voor echten, gezonden humor begiftigd, dikwijls geestig, altijd
onderhoudend, wist hij met een fraaie beeldspraak, een aardige herinnering aan een
voorval uit onze geschiedenis of uit zijn eigen leven, met een wel te pas gebrachte
aanhaling uit den rijken schat zijner ontzaglijke lectuur den lezer te boeien, niet
zelden hem in een lach doende schieten, maar ten slotte altijd een verwarmenden
indruk achterlatende.
Zoo schreef hij b.v. in De Gids over ‘Persoonlijke Dienstplicht (1889): de
genoeglijke schets zijner eigen ervaringen als soldaat (hij had, toen iets zeer
ongewoons, geen ‘remplaçant’ gesteld, maar was zelf ‘voor zijn nummer
opgekomen’); later dat voortreffelijke stuk ‘Pro Patria’ (1898) over ons
nationaliteitsgevoel (een onderwerp, vooral ook historisch meermalen door hem
behandeld), opstellen die hem a.h.w. aanwezen voor het voorzitterschap der
vereeniging ‘Volksweerbaarheid’ (1899-1910). Verwant hiermede is dat aardige
boekje ‘Van Zeevarende Luyden en Zee-poëten’ (1905), geschreven als Inleiding
voor Scheurleer's ‘Mannen ter Zee’ en ‘Van Varen en van Vechten’, en zijn
bloemlezing uit Brandt's ‘Leven van De Ruiter’, met een inleiding, waardoor als een
frissche zeewind blies. In de Vragen des Tijds gaf hij in lateren tijd voor het groote
publiek zijne indrukken weer van belangrijke historische uitgaven als de briefwisseling
van Const. Huygens of van Jan de Witt, waaruit hij tal van treffende bladzijden,
teekenende uitdrukkingen en merkwaardige gedeelten wist aan te halen. Driemaal
Voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, bepleitte hij (1905)
de beoefening der ‘oudheidkunde’ (daarmede vooral bedoelende de ‘volkskunde’),
of hield een geestige causerie over de rol der predikanten en andere geestelijken in
onze (en in vreemde) literatuur (1912),
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of besprak met veel kennis en geest het voor en tegen van het uitloven van prijzen
in de letterkunde (1921), om ten slotte met goelijken spot te gewagen van de
overtalrijke vereenigingen, die, vooral na den oorlog, ons land en volk met schier
alle andere landen en volken in nauw verband willen brengen, en te eindigen met
deze behartigenswaardige woorden: ‘Niemand kan er zich hartelijker dan ik over
verheugen, dat ons volk weer begint zich krachtig in de wereld te doen gelden. Wij
moeten zoowel het Algemeen Nederlandsch Verbond als de vereeniging Nederland
in den Vreemde dankbaar zijn voor het vele dat zij in dezen gedaan hebben en nog
doen. Maar laten wij op ons zelven passen. Laat ons niet vergeten, dat wij in het
internationaal verkeer slechts dan iets waard zijn, indien wij ons zelf blijven. “Ons
zelf” in den zin van het diepzinnig woord der bijbelsche gelijkenis: “en tot zich zelven
gekomen, zeide hij”. Met dat “zich zelf” immers bedoelen wij iemands beter-ik, het
beste dat in hem is. Zulk een eigenst-zelf heeft ook een volk in de gezamenlijke
deugden en krachten waardoor het groot is geworden; de groote dingen die het heeft
gedaan en de diensten aan de volkerengemeenschap, als eerebeelden prijkend in de
hallen zijner historie; de hooge idealen, door enkelingen of een deel zijner
gemeenschap verkondigd en bereikt of ook maar bestreefd; de roemrijke heugenissen
van dat alles; die bronnen zijn van nieuwe kracht en nieuw geestelijk leven. Dat
“zelf” van een volk is zijn kostbaarste schat; dien schat hoede de plicht van ons allen,
die hechten aan ons onafhankelijk volksbestaan.’ Of eindelijk, als Rector Magnificus
der Leidsche Hoogeschool, oreerde hij over ‘Onze verhouding tot het verleden’
(1918), met die welsprekende, krachtige peroratie tot de studenten, wien hij in
hetzelfde jaar aan het slot der rectoraatsoverdracht nog eens met waarlijk grimmigen
spot zijn meening over den groentijd en andere ongerechtigheden liet hooren. Overal,
altijd spreekt dezelfde warme liefde voor zijn land en volk, dat hij zoo gaarne goed
en groot zag.
Doch zijn blik bleef niet bepaald binnen onze jonge landsgrenzen. Hoezeer afkeerig
van al te vage en hoogvliegende denkbeelden over ‘stambelangen’, had hij een
levendige belangstelling voor Vlaanderen, en niet minder voor Zuid-Afrika. Als
Nederlandsch philoloog vertoefde hij vanzelf met zijne gedachten telkens in het
Zuiden, waar zulk een groot deel onzer letter-, ja onzer volksgeschiedenis zich heeft
afgespeeld; vooral zijn liefde voor het lied had reeds vroeg banden van vriendschap
geknoopt tusschen hem en Paul Fredericq en Florimond van Duysse. Geen wonder
dat onze Regeering hem tweemaal tot haren vertegenwoordiger benoemde op Noorden
Zuidnederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen: dat te Kortrijk (1902) en dat
te Leiden (1908). En eindelijk mag hier niet vergeten worden wat hij heeft gedaan
voor de oprichting van den leerstoel voor Nederlandsche taal- en letterkunde aan de
Columbia-University te Nieuw-York: grootendeels zijn bedrijf. Inderdaad hij mocht
de Voorrede van zijn laatste, helaas onvoltooide werk over ‘Westeuropeesche
Letterkunde’ eindigen met deze woorden, a.h.w. zijn wetenschappelijk testament:
‘Zoo moge dan wie aanleg en neiging heeft voor onderzoek van dezen aard, wie voor
de toekomst van ons volk hoopt op de ontwikkeling van een krachtig internationalisme
uit den voedingsbodem van een krachtiger nationalisme, het zijne doen om de studie
der vaderlandsche letterkunde te verruimen en te verheffen door die van algemeene
en vergelijkende literatuurgeschiedenis.’
‘Bene meritus de patria’ mag ook van hem getuigd worden!
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Leiden, 14 Sept. 1923.
J.W. MULLER.

Een feest vol belofte.
Al waren onze verwachtingen van de Nederlandsche Gedenkdagen zeer hoog
gespannen, zij zijn door de wijze, waarop deze herdenking is gevierd, verre
overtroffen.
Overal in de wereld waar Nederlanders wonen, heeft men deze gelegenheid
aangegrepen om te doen blijken van diepe erkentelijkheid voor het onschatbare
voorrecht aan Nederland gegeven, in zijn leidsvrouw.
Wij hebben ons daarover verheugd, omdat niemand dieper daarvan overtuigd kan
zijn dan wij, maar ook om andere redenen.
De wijze, waarop Nederland dit feest heeft gevierd. bewijst, dat het de kwaal, door
den oud-minister Van Karnebeek gebrandmerkt als ‘nationale lamlendigheid’ kan
afwerpen, dat het eensgezind en geestdriftig vermag te zijn, dat het zich weet los te
maken uit den beklemmenden greep van den druk der tijden.
Dat geeft hoop!
Wat kan, dat moet in dit geval, omdat er geen beter middel is zich de leiding
waardig te betoonen, waarover men zich zoo blijkbaar verheugt.
Wat kan dat moet. De tentoonstellingen, die een afschaduwing geven van het werk,
dat Nederland op velerlei beschavingsgebied vermocht te doen in de laatste
kwarteeuw, zijn een gelukkige herinnering, dat wij waarlijk toch wel iets kunnen.
Tal van redevoeringen wijzen er evenzeer op, dat ons volk niet heeft stilgezeten en
dat dat voor ons verblijdende gevolgen had. Men denke bijvoorbeeld slechts aan de
redevoering van den voorzitter van het Permanent Gerechtshof van Internationale
Justitie en het ook nu weer uiterst gelukkige antwoord, dat de Koningin daarop gaf
in haar rustig beheerschte, recht op het doel afgaande taal.
Gevoelt men niet welke verplichtingen dat schept?
Het vermogen is er, iets te doen, mits men aanpakt, dat weet het volk thans uit
ervaring. Wil men de Koningin niet enkel huldigen met woorden en feestbetoon, dan
spiegele men zich aan haar voorbeeld.
Heeft zij bij de pakken neergezeten, toen duizenden het geoorloofd achtten in 1914
en 1918 zich door hun zenuwen te laten beheerschen? Zij heeft de eischen verstaan,
die de tijd haar stelde.
Zullen wij Nederlanders dan, haar voorbeeld beschamen en nutteloos maken, door,
in plaats van met opgewektheid aan te pakken, met den vasten wil de overwinning
te behalen in den strijd met de moeilijkheden, opnieuw te gaan kankeren over ‘de
beroerde tijden?’
Indien ja, dan zijn wij de leiding ons gegeven, het voorrecht ons daarin geschonken
ten eenmale onwaardig, dan worden wij enkel ballast aan de vleugelen van den wil
onzer Vorstin, ons ‘op te stuwen in de vaart der volken’, ballast, die zelfs hare krachten
op den duur zou verlammen.
Durft iemand dat voor zijn verantwoording nemen?
Maar dan stake men eindelijk het onmannelijk geweeklaag over een minder
aangename werkelijkheid, die men er niets beter door maakt. Men zie het kwaad
rustig onder de oogen met den vasten wil het te overwinnen, opdat eenmaal de vorstin,
waarop het Nederlandsche volk zoo gaarne fier is, kan getuigen: ik ben trotsch op
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mijn volk, dat met mij wist feest te vieren en met mij de krachten wist in te spannen,
om uit het dal der
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ellende te komen, waar het zou zijn ondergegaan, als het zich niet had vermand en
niet vastberaden den weg had ingeslagen naar de zonbeschenen hoogte, vanwaar het
thans met voldoening mag terugzien op den afgelegden weg!
***
Wij kunnen er bij ons bestek niet aan denken, zelfs maar een vluchtig overzicht te
geven van de feesten in en buiten Nederland aangericht, de adressen van huldiging,
de redevoeringen, de betuigingen van aanhankelijkheid en trouw, waarmede telken
morgen en telken avond de Nederlandsche dagbladen waren gevuld in den loop der
laatste maand.
Een uitzondering moeten wij maken voor den kunstavond in het Scheveningsche
Kurhaus, omdat de Haagsche afdeeling van ons Verbond (die in het algemeen een
werkzaam aandeel genomen heeft aan de viering der jubileumsfeesten in de Hofstad),
voor dezen kunstavond op 1 September mede verantwoordelijk was.
Deze avond is buitengewoon goed geslaagd, de bedoeling kwam reeds tot uiting
op het titelblad van het ook uiterlijk uitnemend verzorgde program, waar tusschen
een waterlelie en een lotosbloem deze dichtregelen stonden:
De lotosbloem ontplooit zich in Oosterschen toovernacht,
In stralende Noorderzonne blinkt der waterlelie pracht.
Die bloemen, Koninginne, bloeien beide in Uw rijk.
Moog' de hemelstreek verschillen, heur schoonheid is gelijk.
Na afloop van dezen avond (Nederlandsche muziek, prozagedichten van Noto
Soeroto, gedichten van Constantijn Huygens, Bilderdijk en Jan Prins werden ten
gehoore gebracht door Nederlandsche Kunstenaars) gaven zoowel de Koningin als
de Koningin-Moeder aan den voorzitter der Haagsche Afdeeling, hare tevredenheid
te kennen over het program, en de Koningin deed daarbij ook blijken van haar hooge
waardeering voor het streven van ons Verbond om de liefde voor de eigen taal en de
eigen kunst op te wekken, hetgeen dezen avond tot uiting was gekomen door de
uitstekende keuze van de voor te dragen stukken, en de voordragers.
De besturen der Haagsche Burger- en Jongeliedenafdeelingen hebben voorts op
31 Augustus deelgenomen aan de grootsche huldebetooging. De tweede secretaresse
droeg een oranje vlag, waarop in groote witte letters was geborduurd Alg. Ned. Verb.
We zijn daardoor niet onopgemerkt gebleven, want toen we voorbij het balkon van
het paleis trokken, zagen we duidelijk dat H.M. de woorden ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’ uitsprak.
Bij het voorbijtrekken langs de tribune op de Maliebaan marcheerde het A.N.V.
met zijn vlag aan het hoofd van den stoet!
En dezelfde vlag hing op den grooten kunstavond, waar alle hooge overheden,
ook alle gezanten aanwezig waren, terzijde van het podium.
Het A.N.V. was er bij de Jubileumfeesten in Den Haag!
***
De feestviering, zeiden wij, is boven verwachting geslaagd. Er waren er, die vreesden,
dat de ongunst der tijden zou verhinderen, dat de blijdschap over het jubileum der
Koningin zich zou uiten in vreugdebetoon. Daar waren er, die een vermindering
duchtten van het gevoel van aanhankelijkheid of althans van de neiging, daarvan te
doen blijken.

Neerlandia. Jaargang 27

Wie den intocht der Koningin in Den Haag, de huldiging op het Malieveld op 31
Augustus, de kinderhulde op den dag daarna, de ritten door Amsterdam, waar
tienduizenden waren samengestroomd, de begroeting door de ontelbare menigte aan
den rand der heide, waar land- en zeemacht hunne hulde betuigden, heeft mogen
bijwonen, wie getuige mocht zijn van de geestdrift, waarmede overal, waar de
Koningin zich vertoonde, de schare haar toejubelde, wie denkt aan de geweldige som
van gaarne gegeven, toegewijden arbeid, dien de toebereidselen tot de feestelijkheden
vergden van duizenden, commissieleden, zangeressen en zangers, koorleiders,
onderwijzers enz. enz., kan enkel maar de overtuiging bij zich dieper hebben voelen
worden, dat de draagster der Nederlandsche kroon niet tevergeefs zich heeft gewijd
aan de grootsche en verantwoordelijke taak, die haar is toebedeeld.
Het was een gelukkige gedachte om door tentoonstellingen de uitingen der
Nederlandsche beschaving in dit laatste kwart eeuw in herinnering te brengen, en de
eenige wanklank in dit koor werd gevormd door de allerdroevigste wijze, waarop de
kunst van het tooneel van onze dagen werd verwaarloosd. Dat de gemeente
Amsterdam aan Hare Majesteit Gysbrechtfragmenten aanbood, het was tot daaraantoe,
al zou een opvoering van dit drama in zijn geheel zuiverder hulde zijn geweest, maar
de niet geslaagde bruiloftsgrap, die dezen avond besloot, geeft van het vermogen
onzer tooneelschrijfkunst een ergerlijk onbillijk beeld.
***
Een uitermate verheugenswaard verschijnsel is de groote belangstelling, die dit
jubileum ook buiten de landsgrenzen en op de eerste plaats bij de stamverwanten
heeft gevonden. De Vlaamsche bladen hebben zich de gelegenheid niet laten ontgaan
om de vorstin te huldigen, die, zooals de Belgische minister van Koloniën getuigde,
van hare persoonlijke belangstelling had doen blijken in het lot der Belgen, die in
het uur der beproeving over de noordelijke grens werden gedreven.
De Standaard gaf een hoofdartikel over het regeeringsjubileum. Ook dit blad
gewaagt van erkentelijkheid voor de behandeling der vreemde vluchtelingen, en wat
van meer belang is, het gedenkt ‘de tijden, toen onze twee buurlanden, die zoozeer
van elkaar afhankelijk zijn, het dichtst bij elkaar gingen staan’ en koestert ‘de stille
hoop, dat nu de geruchten over onzalige drijverijen.... stilaan verstierven in het niet,
weldra die dagen van weleer mogen terugkeeren, om met vereend overleg de groote
vraagstukken te onderzoeken, waar ons beider belang zoo nauw mee is verbonden.’
Ook Het Laatste Nieuws getuigde eenige graden hartelijker in soortgelijken geest.
Vlaanderen wil deze gelegenheid ‘dat onze noorderbroeders zich in het zelfbewustzijn
eener vrije natie dichter scharen rondom haar, die voor het aanschijn der wereld het
zinnebeeld, en de vertegenwoordigster van haar volk is..... aangrijpen, om getuigenis
af te leggen, van (zijn) onwankelbare trouw aan de Nederlandsche beschaving,
waarvan het noorden de hoeder en het zuiden de bakermat is.’ Het blad herinnert er
aan, dat de Nederlandsche vorstin in meer dan een geval getoond heeft een juist
begrip te hebben van de verheven waarde der Nederlandsche gedachte in de wereld.
Uit Zuid-Afrika zijn tal van stemmen zich komen voegen in het koor, in de N.R.
Ct. vinden wij een versje van Totius:
As in die stam weer sappe kom,
dan dra die perske-top 'n blom,
en steek met blye kleure-lag
'n lig-groen vlag
in hoogheid uit.
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Verborge-een, in groot verband;
diep, hoog en wêreld-wijd geplant,
staan eenheidsboom van volk en taal:
tot in Transvaal
breek jubiléring uit.

F.W. Reitz en anderen getuigden ter zelfder plaatse, wat de Zuidafrikaansche pers
in eigen land betoogde, n.l. dat het Nederlandsche volk met recht trotsch kan zijn op
zijne Koningin.
Ook ambtelijk had Zuid-Afrika gelegenheid aan het jubileumsfeest deel te nemen.
Dr. F.V. Engelenburg mocht als afgevaardigde van de regeering een huldigingsadres
aanbieden, waarin o.a. wordt gezegd: ‘Zeker is er buiten het Koninkrijk der
Nederlanden geen land ter wereld, waar het welzijn van Uwe Majesteit met grooter
oprechtheid begeerd wordt, dan in Zuid-Afrika.’
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Namens vereerders uit de Unie, Zuid-Westafrika, Rhodesië, Mosambique en Britsch
Oost-Afrika heeft hij een huldeblijk aangeboden, bestaande uit een verzameling van
120 fotografiën, die een beeld geven dezer streken. De zes albums, die ze behelzen,
zijn geborgen in een van Afrikaansch hout vervaardigd kastje met gedreven koper
verlucht. De deurtjes zijn versierd met houtsnijwerk, ontworpen door den beeldhouwer
A. van Wouw, het eene paneel beeldt een ossenwagen af, die door een drift trekt,
het andere een z.g. ‘uitspan’.
Naast de huldiging der Nederlanders en Stamverwanten in het buitenland trokken
de aandacht de uitingen van dankbaarheid jegens het Nederlandsche volk, die vooral
in Hongarije een hartelijken vorm aannamen. Een der Boedapester bladen stelt zelfs
voor te Boedapest een gedenkteeken voor koningin Wilhelmina te doen verrijzen op
welks voetstuk de woorden: ‘Christ avant tout’ zouden moeten komen.
De pers in verschillende landen vond aanleiding in dit jubileum om de houding
van het Nederlandsche volk en zijn regeering gedurende den oorlog in waardeerende
woorden te bespreken, waarbij zeer bijzondere aandacht werd gewijd aan de plaats
der Koningin in de Nederlandsche staatkunde.
Uit de zee van berichten over het jubileum willen wij alleen nog opdiepen, dat
over de Koningin Wilhelmina Jubileumstichting te Brussel, waar de heer en mevrouw
Andriesse - Spanjaard een fonds schonken, dat de uitzending van in België
vertoevende zieke Nederlanders mogelijk zal maken, en het telegram, dat Koning
Albert van België aan de Nederlandsche Koningin zond:
‘In deze dagen, dat Nederland den 25en verjaardag van de kroning van Uwe
Majesteit viert, bieden Elisabeth en ik Haar onze hartelijkste gelijkwenschen aan,
met de wenschen voor een gelukkige voortzetting van Haar regeering en voor den
voorspoed van Haar Koninkrijk.’
***
Op het oogenblik, dat wij dit schrijven is de feestviering nog niet afgeloopen. Uit
binnen- en buitenland komen nog berichten, getuigend van de opgewektheid, waarmee
het jubileum wordt gevierd.
Maar voor de Koningin is althans het oogenblik gekomen, dat het haar wordt
vergund uit te rusten, na eenige weken lang, dag in dag uit redevoeringen te hebben
aangehoord en beantwoord, na duizenden afvaardigingen en particulieren te hebben
ontvangen en begroet, na met nimmer falende opgewektheid nijgend en wuivend te
hebben gedankt voor de gevoelens van liefde en erkentelijkheid, die zich uitten in
huldebetoon.
Buitengewoon indrukwekkend was het slot der feestviering: de aanbieding van
het nationale huldeblijk in de Nieuwe Kerk te Delft.
Dat blijft voor ieder, die haar heeft mogen bijwonen, een onvergetelijke herinnering.
Men onderging in vrome stemming de wijding van dit uur, men huiverde onder de
ontroering, die door het statige kerkgebouw sidderde, toen de vorstin staande
tegenover het graf van haar grooten geestelijken voorzaat zich richtte tot haar moeder
met zuiver menschelijke woorden van kinderlijke dankbaarheid en toen zij gewaagde
van de taak ook in de toekomst voor ons weggelegd binnen eigen grenzen en ‘in het
groote gezin der volkeren’.
‘Wees een zegen!’, zoo luidde de aansporing van haar, die voor geheel een volk
een zegen mocht zijn.
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Aan ons de taak, om de voorwaarden te scheppen, die haar werk, haar zedelijk
gezag, haar zuivere menschelijkheid tot een zegen maakt voor stam- en
bebeschavingsgemeenschap.
Wat wij in dit opzicht zouden kunnen doen voor den stam, poogden wij in ons
vorig nummer te schetsen.
De jongste troonrede heeft gewaagd van de behoefte der menschheid aan een
herstel van Europa. In die richting ook kan de regeering alleen leiding geven, maar
de stuwing moet komen van de geregeerden. De omstandigheid, dat bij onze
stambroeders in het zuiden en in Zuid-Afrika de behoefte daartoe bij te dragen zich
sterker uit wellicht dan ergens anders ter wereld, is een aanwijzing, dat hier een
gelegenheid onzen stam wacht om aan de menschheid een dienst bewijzend zijn aard
en bedoelingen in het juiste licht te plaatsen.
En als dan het voorbeeld van de nimmer falende opgewektheid, het rustig
vertrouwen der vorstin wordt verstaan, dan moet het voornemen, dat bij velen uit de
ontroering in de Delftsche kerk werd geboren, om ernstig te pogen, een zegen te zijn,
wel worden omgezet in daden, die het recht van den Nederlandschen stam op een
plaats in de eerste rij van de beschavingsgemeenschap bevestigen.
***
De keuze van het nationaal huldeblijk voor de Koningin getuigt van kieschen zin en
juist begrip en het was evenzeer een gelukkige gedachte, om daarnaast aan de
Koningin een persoonlijk geschenk te geven, en nog gelukkiger is de vorm, dien men
daaraan gegeven heeft: een verzameling van 217 door Nederlandsche kunstenaars
vervaardigde teekeningen en aquarellen, die een beeld geven van ons land.
Dat Oost-Indië en de Oostindische weermacht niet achterbleven, behoeft welhaast
geen betoog, ook daar - om nog niet eenmaal te gewagen van de aanwezigheid der
drie Indische prinsen bij welhaast alle huldigingsfeesten, die H.M. bijwoonde - vond
men een zeer gelukkigen vorm voor de huldiging, men stichtte een instelling, die het
wetenschappelijk onderzoek der bestrijding van volksziekten moet bevorderen, en
ook hier was dit geschenk vergezeld van een tastbaar huldeblijk, dat van de Indische
kunstvaardigheid, naar luid der berichten een hoog denkbeeld geeft.
Suriname was vertegenwoordigd bij de voorstelling in de stadsschouwburg in
Amsterdam, door twee dames, in Surinaamsche kottomissiedracht, die bacoven
aanboden, waarbij de Bond van Surinamers medewerking had verleend. Een hulde
van meer blijvenden aard is de oprichting van een standbeeld voor Hare Majesteit
te Paramaribo.
Wij hebben slechts hier en daar een keus kunnen doen en wij vreezen, daardoor
aan sommigen onrecht te hebben gedaan. Ons doel was alleen te doen uitkomen, dat
de behoefte om zich te uiten bij dit jubileum algemeen was, zoowel bij de
Nederlanders naar staatsverband, als naar taal- en stamverwantschap, zoowel bij
degenen, die zich tot erkentelijkheid jegens Nederland verplicht achten, als bij hen,
die in de wijze, waarop te onzent de staatkunde wordt geleid, een gelukkig voorbeeld
zien. Voor de Vorstin zal dit onmiskenbaar getuigenis van aanhankelijke dankbaarheid
een nieuwe spoorslag zijn om te volharden bij het ideaal, dat zij zich gesteld heeft,
toen zij het leiderschap aanvaardde, gesteld, dat Hare Majesteit een dergelijken
spoorslag behoefde.
***
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Huldeadres.
Zaterdag 15 Sept. heeft een afvaardiging van het Hoofdbestuur het volgend adres
ten paleize aangeboden:
Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond biedt eerbiedig zijne
gelukwenschen aan bij de herdenking van de 25-jarige regeering van Uwe Majesteit
als Koningin van Nederland en de Nederlandsche gebieden in Oost- en West-Indië.
Het Hoofdbestuur, in Uwe Majesteit huldigende het erkende middelpunt van den
Nederlandschen Stam, veroorlooft zich bij deze gelegenheid Uwe Majesteit de
verzekering te geven, dat niet alleen hare onderdanen, maar allen die tot onzen stam
behooren, dankbaar zijn voor de groote toewijding, waarmede Uwe Majesteit Hare
zware taak gedurende deze 25 jaren heeft vervuld en voor alles wat Uwe Majesteit
in dat tijdperk gedaan heeft
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om de eer van haar rijk en daarmee tevens die van onzen stam, hoog te houden.
Ook zij, die niet onderdanen van Uwe Majesteit zijn, maar door geboorte of
afstamming tot onzen Stam behooren, zien dankbaar en met groot vertrouwen tot
Uwe Majesteit op, wetende dat de belangen van volk en stam bij Uwe Majesteit
volledig behartiging vinden.
Namens het Hoofdbetuur,
van Uwe Majesteit de getrouwe onderdanen,
(w.g.) DE KANTER, alg. Voorzitter.
VALETTE, wn. alg. Ondervoorz.
FORTMAN, alg. Secretaris.

De herdenking te Roodebeeke (Noord-Frankrijk).
Zondag 2 September heeft de Nederlandsche kolonie te Roodebeeke (Roubaix) het
Regeeringsjubileum feestelijk herdacht in de Hollandsch-Vlaamsche kerk.
De feestrede van Ds. Rijks behandelde het beginsel, waarvoor de groote Zwijger
zijn leven gaf en schetste Holland onder de zegenrijke regeering van Koningin
Wilhelmina. De heer Pierson uit Parijs, destijds Z.-Afr. gezant aldaar, voerde nog
het woord om H.M. mooie daad: het zenden van De Gelderland aan President Kruger
in herinnering te brengen.
Een muziekgezelschap uit Amsterdam, onder leiding van den heer Meeuwse,
verleende welwillend zijn medewerking: Mej Jo Kuipers zong ontroerend
Nederlandsche en Vlaamsche liederen, Mejuffrouw Jo Meeuwse schonk kunstgenot
met haar vioolspel en het orgelspel van den heer Henk van Steenhoven gaf wijding
aan het geheel.
Het volgend telegram werd verzonden:
‘Hollanders en Hollandschsprekende stamverwanten, feestelijk bijeen in het
kerkgebouw der Holl. Vl. gemeente te Roubaix, herdenkende Uwer Majesteit's
25-jarige regeering, bidden van God, dat Hij U sterke voor Uwe hooge taak, in deze
bewogen tijden, bieden U eerbiedig hunne wenschen aan, spreken hunne
verknochtheid uit aan het aan Nederland zoo verbonden Oranjehuis, waardoor wij
ons met U één gevoelen met onze historie.’

De Viering te Basel.
Ook te Basel hebben de Nederlanders het regeeringsjubileum gevierd. Tot de
aanwezigen behoorde onze eerevoorzitter Dr. Kiewiet de Jonge, van wiens hand een
korte bijdrage in het Novembernummer kan worden tegemoet gezien. Voor 't
Octobernummer was het te laat.
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Mr. Willem Dicke. †
De vorige maand overleed te 's-Gravenhage in den ouderdom van 56 jaar Mr. Willem
Dicke, van 1 October 1907-1 October 1911 algemeen Secretaris-Penningmeester
van het Alg. Ned. Verbond.
Reeds lang dus was hij teruggetreden in de rij der leden, die hoewel geen werkzaam
aandeel meer nemend in de beweging, trouw blijven aan hun liefde voor volk en
stam.
Maar de oude Hoofdbestuursleden, die met hem mochten samenwerken, herinneren
zich nog zijn voortreffelijke eigenschappen als werker en als mensch.
In het jaarverslag over 1911 werden zij aldus gewaardeerd:
‘1 October legde Mr. Dicke na een vierjarige werkzaamheid zijn betrekking neer.
Al dien tijd hebben zijn medebestuurders, met wie hij steeds op de aangenaamste
wijze samenwerkte, kunnen ervaren, aan welke uitnemende handen het
Secretaris-Penningmeesterschap was toevertrouwd en welk een kracht door zijn
aftreden voor het Verbond verloren ging.
Op verschillende wijzen is hem welverdiende hulde gebracht, o.m. door een
eeremaaltijd, welke Hoofdbestuurders den scheidende hebben aangeboden.’
Zijn naam zal bij het Alg. Ned. Verbond in dankbare herinnering blijven.

De Nederlanders in Amerika.
In de verdediging gedrongen.
Het schijnt mij niet onnoodig ten bate onzer Nederlandsche belangen hier in Amerika
U eens een eenigszins breeder beschouwing - zij het ook in algemeene trekken - te
geven van den toestand ten aanzien der vooruitzichten der Nederlandsche zaak.
Gedurende den wereldoorlog is er - vooral ook door Engelsche propaganda - een
algemeene geest van tegenzin in den vreemdeling, een sterke ‘anti-foreign’ beweging
in Amerika opgetreden. Deze beweging staat op het dwaze standpunt, dat eigenlijk
Engelsche afstamming, Engelsche taal, gebruiken en zeden als Amerikaansch moeten
gelden. Wel is er eenige terugslag gekomen tegen dit algemeen verbreid gezichtspunt,
maar het heeft nog steeds grooten en schadelijken invloed op de groote massa
niet-Engelsche Amerikanen, vooral op de nieuwere landverhuizersgroepen.
Ofschoon niet grondwettig (constitutioneel) werden toch door verschillende staten
wetten doorgedreven, die het gebruik van vreemde talen in school en kerk verboden
en die zelfs beoogden 't spraakgebruik en de pers van het ‘foreign’ gedoe stop te
zetten. Verzet hiertegen werd geleid door Noren, Zweden, Polen enz., die het recht
op hun taal wilden handhaven.
In het rechtsgeding veroorzaakt door een proefgeval (‘test case’) werden door het
Hooge Gerechtshof deze wetten ‘unconstitutional’ verklaard en dus was taalvrijheid
voor de wet gewonnen. Daardoor genoot onze Nederlandsche groep - ofschoon geheel
lijdzaam in deze zaak - ook weer het voordeel van wettige taalvrijheid De werkelijke
vrijheid voor het niet-Amerikaansche (niet-Engelsche) is echter door de publieke
meening en de leiders der Americanization sterk aan banden gelegd.
De landverhuizersgroepen, bijna geheel van den strijd em het bestaan afhankelijk,
van huis uit geen volgroeide kultuurdragers der verschillende nationaliteiten, zijn
misschien niet altijd alléén, noch bewust, ter wille van de smeer de Amerikaansche
kandeleer gaan likken. Maar het feit is, dat ze zich beijverd hebben om Amerikaan
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te zijn in den voor Amerika zeer te betreuren zin, dat ze Angelsaksisch wenschen te
worden met verzaking van eigen aard, hunne nationale en raseigenaardigheden. Zoo
wordt er in het geroemd vrij(?) Amerika een minderwaardig helotenras gekweekt
onder de denkbeeldige opperheerschappij van het Angelsaksische.
Het is pijnlijk, te gevoelen, dat de vertegenwoordigers van ons hoogbeschaafd
kultuurland, onze Nederlandsche landverhuizersgroep zóó schromelijk is gaan lijden
aan dezen dwazen Amerikanisatiegeest, die willekeurig de natuurlijke banden
verscheurt, die allen toch min of meer doen hechten aan geboorteland, stam en
overlevering. Onze Vondel teekent het treffend, wanneer hij zegt:
‘Tusschen bloed en bloedverwant is een band
Van natuur, niet licht te breken.
Van een boom scheurt nimmer tak zonder krak.
Zonder zucht, of jammerteeken.’

Het zou echter een overhaaste en oppervlakkige gevolgtrekking zijn te besluiten, dat
onze Nederlanders hier niet kernecht zijn, of dat de Nederlandsche beschavingsvormen
in den strijd met andere vormen den toets niet kunnen doorstaan, wanneer we met
leede oogen onze landgenooten hier hun eigen aard zien verzaken en veelal hunne
eigenaardigheden afleggen. Het feit ligt echter onomstootelijk voor ons en verdient
meer bekendheid, om eene geheele inzinking van Nederlandsch bewustzijn hier te
voorkomen.
De heer Oosterheerdt, vertegenwoordiger van ‘Nederland in den Vreemde’, een
goed opmerker, schreef onlangs de ontmoedigende woorden:
‘Overigens zijn onze Nederlandsche stamverwanten hier geducht aan
het inzinken, en hebben zelfs menschen, die eigenlijk niets dan Hollandsch
verstaan, weinig liefde meer over voor het oude vaderland en de koningin.
De ervaring is een bittere leermeesteres.’
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Op mijn brief, waarin ik schreef, dat het me speet, dit te vernemen, maar dat ik zelf
het feit gevoelde, herhaalde hij in een anderen brief:
‘Het spijt mij, dat U de Nederlandsche inzinking hier te lande zoo tegenvalt,
maar ik geloof, dat de feiten niet te ontkennen zijn. Mijn bezoek aan den
staat Michigan heeft mijne meening hieromtrent nog versterkt: het
opkomend geslacht is onbekend met en dood voor Nederland, en de
ouderen sterven af of beteekenen niets.’
't Is helaas! maar al te waar. Eenige andere aanhalingen der leiders onder de
Nederlanders dienaangaande, zijn hier wel ter zake:
‘Onze leidsmannen zijn Engelsch-drijvers geworden.’ ‘Our people are going to
be americanized at any and all costs.’ ‘Wij moeten ons opmaken en bouwen.’ ‘Wij
hebben tot nog toe langs de kust gevaren, doch wij gaan nu het ruime sop kiezen van
het Amerikaansche volksleven,’ enz., enz.
Men is dus in de Nederlandsch-Amerikaansche groep op weg Nederland en het
Nederlandsche te vergeten. Het is geen opwekkend iets deze geestesrichting te ervaren,
zulk een teruggaan van het echt Nederlandsche. Kerk, school, pers, boekhandel en
Nederlandsch-Amerikaansche betrekkingen zullen het gevoelig ondervinden.... Ook
is het een onberekenbaar verlies voor het nieuwe vaderland Amerika.
‘Want die verbasterd en ontaard,
Zichzelf en 't zijne heeft versmeten,
Is d'oorsprong noch de vrijheid waard,
Die hij voordien eens heeft bezeten.’

Zóó schreef ik eens jaren geleden in eene overtuiging, die mij niet alleen is
bijgebleven, maar die zich sedert steeds verdiept heeft.
We moeten duidelijk tot de erkenning komen, dat de Nederlandsche zaak in 't
algemeen in Amerika zeer ten achter is geraakt. Allerlei kleine landjes zijn hier
tegenwoordig beter bekend en bemind dan ons oude, eenige Holland, waar de nieuwe
Westersche beschaving hare wieg en bescherming vond. De ‘cradle of liberty’ is hier
vrijwel onbekend en onbemind. En wat erger is, ons Nederlandsch element is vrij
wel ongevoelig voor het Nederlandsche. Zooals ik opmerkte, zijn de leiders en de
groote schare Amerikaansch-gezind geworden en wenschen Nederlandschen
oorsprong en overlevering te vergeten. Het feit, dat de Nederlandsche zaak hier zoo
is achterop geraakt gedurende en vooral ook na den oorlog, is niet aan ernstigen
twijfel onderhevig. Dit is juist een reden te meer, om in plaats van ontmoedigd neer
te zitten aan te pakken en werkzaam op te treden Ons Nederlandsch element heeft
hier dubbel behoefte aan medewerking en stamverband in den geest van het Algemeen
Nederlandsch Verbond! Nooit meer dan heden is verband en samenwerking voor de
Nederlanders in Amerika noodzakelijk! Het Oosten mist de regelende kracht van
den heer Kees Beeling, stichter van den Nederlandschen landdag, maar de ijverige
bemoeiingen van den heer Gebhardt hebben de jonge Groep Noord-Amerika in het
leven geroepen, waaruit hopen we, veel frissche kracht moge opbloeien. Ook hebben
we nog steeds voor het middenwesten de vaardige pen van den bekwamen voorstander
onzer Nederlandsche zaak, den heer G. van Beek, redakteur van de Hollandsche
Amerikaan te Kalamazoo, Michigan. Wij, kernechte Nederlanders moeten en mogen
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't niet opgeven. Wanhopen aan onze Nederlandsche zaak is wanhopen aan onszelven!
Met volle behartiging van de woorden van het Verbondsbestuur:
‘De jonge Groep Noord-Amerika zal een krachtige steun zijn voor de
daar wonende Nederlanders en Vlamingen, die trouw willen blijven aan
onzen stam, zich deel willen blijven voelen van het volk, waaruit zij
voortkwamen, al handelen zij verstandig om ter wille van hun dagelijksch
brood, zich niet afzijdig te houden van de samenleving in hun tweede
vaderland.’
zullen allen van Nederlandschen stam nieuwen moed scheppen uit de behoefte aan
wederopleven en streven.
Alle Nederlanders moeten hier werken en werven voor meer licht, liefde en leven.
Onderlinge kibbelarij moet worden vergeten, peuterige kleinheid terzij gezet,
verdeeldheid gebannen, het krijgsplan geestdriftig worden gevolgd in het diepe besef,
dat wij gemeenschappelijk Nederland naar buiten dragen ten bate - zooals wij het
verstaan - der gansche menschheid! Het wordt dan een heilige zaak, waarin
niet-Nederlanders dikwijls eerbiedig zullen willen volgen, maar het wordt dan ook
eene beproeving onzer deugden Gelukkig echter - een oud-Nederlander heeft het
gezegd - ‘Deugd verheugt.’
Zullen wij Nederlanders onze Nederlandsche deugdzaamheid niet eens beproeven
ten bate van 't Verbond - vooral wij Nederlanders in den Vreemde?
Thompson, Conn., 22 Aug. '23.
A.v.C.P. HUIZINGA.

Nederlandsch in 't hooge Noorden.
Mevrouw Van Hooff - Gualtherie van Weezel heeft dezen zomer een reis gemaakt
naar IJsland en Noorwegen en deelde ons enkele harer ervaringen mee.
Wij ontleenen er het volgende aan:
‘Ik deed mijn best Nederland bekend te maken, speelde Nederlandsche zangen op
piano of harmonium, en 't Wilhelmus en de Valeriusclanken o.m. werden zeer mooi
gevonden.
De IJslandsche professor Nordall te Reykjavik kent een weinig Nederlandsch. Een
Luthersch predikant van de Faroër las heel aardig Nederlandsch uit onze liederen en
begreep den zin er van. Maar sterker is een voorbeeld van Nederlandsch kennen van
de Noorsche onderwijzeres Frida Lind uit Bergen, die 't 18 jaar geleden leerde door
zelfonderricht en toen drie weken in Nederland was. Sinds dien tijd had zij het wel
gelezen, maar de klank van 't gesproken woord nooit meer gehoord. Nu ontmoette
ik haar weer en zij kon 't nog aardig spreken, voelde zich bezield en dichtte bijgaande
regelen zonder hulp. 'k Liet ze ongewijzigd.
In oude tijd
Uw volk gewoon
was naar ons land te loopen,
Om kruiken wijd
en houten schoen
uit breede kof verkoopen.
En menig reus
van denneboom
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vanuit de Noorsche wouden
heeft in Uw land
wel in het zand
het meer teruggehouden.
Nu kwaamt U weer,
wel deze keer
met geestelijke schatten.
De zonneschijn
van Rembrandt's land
voor ons U medebrachten.
U zijt niet vreemd
bij ons geweest,
U waart al oude vrinden.
Wij hopen maar
U mocht bij ons
de oude trouw weer vinden.

Ons reclamezegel.
Men kent ze: de drie barken. Maar men beweert ook, dat het sluitzegel oningewijden
niet inlicht, hoewel ze o.i. met vragen te..... Dordt komen.
Het gebrek, als het er een is, is te verhelpen door boven het sluitzegel te schrijven
of te stempelen Afrikaners, Nederlanders en Vlamingen, sluit U aan bij het: en er
onder Algemeen Nederlandsch Verbond, zooals een buitenlandsch lid ons aanraadt
en reeds in toepassing brengt.
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Kantteekeningen.
‘Goede Nabuurschap.’
Onder dit opschrift schreef ‘Comte Henri Carton de Wiart. oud-premier van België’
een opstel in de Telegraaf.
Hij herinnert aan het spreekwoord van den goeden buur, die beter is dan de verre
vriend, en spreekt den wensch uit, dat de betrekkingen tusschen Nederland en België
meer door den geest daarvan worden doortrokken.
Dat is een wensch, die zeer velen in Nederland en België koesteren.
Er staan veel behartenswaardige dingen in dit artikel, maar het laat toch ook ruimte
voor enkele vragen.
De eerste vraag, die rijst is al dadelijk die of nu graaf Henri Carton de Wiart de
geschiktste man is, om op de wenschelijkheid van een goede nabuurschap tusschen
Nederland en België te wijzen.
Vele Nederlanders zullen bij de lezing van zijn brief wellicht de herinnering bij
zich hebben voelen opkomen aan een ander Nederlandsch spreekwoord dan waarmee
de graaf zijn artikel aanvangt, het spreekwoord van den vos, die de passie preekt, en
de wenschelijkheid, dat er op de ganzen gepast wordt.
En nog een andere herinnering, n.l. aan een rede, die graaf Henri hield in de ‘Grande
Harmonie’ kort nadat hij zijn ambt als Belgisch gezant in Den Haag had nedergelegd,
welke rede den op verzoening gerichten arbeid van zijn opvolger stellig niet heeft
vergemakkelijkt.
Maar ook in den inhoud van het artikel is stof tot vragen. Wij willen hier niet
spreken over de wijze waarop de heer Carton de Wiart de Vlaamsche uitgewekenen
aanduidt, maar zouden den schrijver van het opstel er aan willen herinneren, dat de
Nederlandsche openbare meening nog andere middelen heeft om zich in te lichten
over België, en de toestanden in België dan de voorlichting door de uitgeweken
Vlamingen, en dat ook deze middelen het aan de Hollandsche openbare meening
onmogelijk maken om voetstoots de beweringen van den hooggeplaatsten Belgischen
schrijver te aanvaarden.
Hij zegt, o.a.: ‘In Nederland, zoo goed als in Frankrijk staan de waardeeringen en
de commentaren ten aanzien van het talenvraagstuk in België soms onder den invloed
van vooroordeel en van dwalingen.’
Dat de heer Carton de Wiart naar Franschen kant wel eens iets heeft gedaan, om
aan die vooroordeelen en dwalingen een einde te maken, is ons tot nog toe niet ter
oore gekomen; toch zou ongetwijfeld zijn woord daar wel wat meer gezag hebben,
dan waarover de schrijver hier beschikt, en beschikken zou zelfs al was hem een
andere tribune ter beschikking gesteld dan de Telegraaf, die nu niet voor een bij
uitstek Nederlandsch blad kan worden gehouden.
Men kent hier weliswaar het Belgische staatsrecht niet zoo heel en al in
bijzonderheden, maar weet er toch voldoende van om een bewering als die, dat de
beide Belgische Kamers krachtens volstrekt en enkelvoudig algemeen kiesrecht van
personen van of boven 21 jaar worden verkozen, niet zonder een korreltje zout te
aanvaarden. Het stelsel, volgens hetwelk de Belgische Senaat wordt samengesteld
immers, wordt in deze zinsnede stellig niet naar zijn volle verdienste gekenschetst.
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Bovendien, de schrijver verliest enkele dingen uit het oog, hij vergeet bijv., dat
ondanks de beloofde gelijkheid in rechte en in feite zelfs na de door hem als de
quadratuur van den cirkel aangeduide oplossing in zake Gent, de eene
Staatsuniversiteit Fransch is, en de andere in het allerbeste geval tweetalig wordt.
Hij vergeet de stelselmatige achteruitzetting, die de uitwerking der gelijke getalsterkte
van Vlamingen en Walen verhindert tot uitdrukking te komen; hij vergeet, dat in het
leger en in de rechtspraak onze taal het stiefkind is en de Fransche bevoorrecht; hij
verliest uit het oog, dat de jarenlange achterstelling van het Vlaamsch in het onderwijs
tot natuurlijk gevolg heeft, dat het gemiddelde der ontwikkeling van de Vlamingen
kunstmatig lager is gemaakt en wordt gehouden dan dat van de Walen. Hij ziet over
het hoofd, dat tal van groote ondernemingen het voorbeeld van den Belgischen staat
volgend, voor hun leidende betrekkingen aan Franschsprekenden, ook al kennen zij
geen woord Vlaamsch, den voorrang geven boven Vlamingen, die de andere landstaal
beheerschen.
Wij willen ons beperken en zullen dus maar niet spreken van andere dingen van
dezen aard, die Graaf Henri Carton de Wiart in zijn artikel niet vermeldt.
De schrijver van het opstel kan, als hem inderdaad aan goede nabuurschap zooveel
gelegen is, als hij het wil doen voorkomen, in België zeer goed werk doen; hij zou
zijn gezag, dat daar ongetwijfeld grooter is dan bij ons, kunnen bezigen, om te
voorkomen, dat La Nation Belge en een Jules Noirfalise (om van anderen niet te
spreken) over Nederland en de Nederlanders bij voortduring zoo kleineerend spreken
als zij plegen te doen en om een eind te maken aan den veldtocht, die nog steeds
doelt op een aanhechting van Nederlandsch Limburg bij België, al acht men het dan
ook verstandiger om zooals Nothomb in La Politique betoogt voorloopig daarvan af
te zien.
In Het Laatste Nieuws van 27 Augustus is er de aandacht op gevestigd, dat
Nederland met zijn nog geen 7 millioen inwoners voor de Belgische
nijverheidsvoortbrengselen een veel beter afzetgebied is dan Frankrijk met zijn 42
millioen, dat ‘met een zusterlijke bezorgdheid zijn grenzen sluit voor (de Belgische)
voortbrengselen en aldus meehelpt (den) toestand lastiger te maken.’ Desalniettemin
zijn het de geestverwanten van graaf Henri Carton de Wiart, die Nederland en de
Nederlanders dagelijks in de pers aanvallen, en zijn het de door den hooggeplaatsten
schrijver bestreden Vlamingen, die er op moeten wijzen, dat voor deze aanvallen
geen enkele steekhoudende reden is aan te wijzen.
De poging aan een Nederlandsch publiek het Vlaamsch als den wolf voor te stellen,
het Fransch als het lam zijn dan ook van te voren tot mislukking gedoemd, zelfs al
zouden zij worden gedaan door menschen, die in Nederland meer gezag kunnen doen
gelden dan Comte Henri Carton de Wiart, die aan de Nederlandsch-Belgische
betrekkingen kwalijk een beter dienst zou kunnen bewijzen, dan door daarover te
zwijgen.

Een voorpost.
In Brussel is de Nederlandsche school ondergebracht in een ruimer gebouw, waardoor
thans de moeilijkheid in zake de toelating van Vlaamsche kinderen is opgelost. De
redevoeringen bij de inwijding uitgesproken - onze minister van onderwijs, had er
gelegenheid te doen blijken van zijn meesterschap over het gesproken woord - geven
hoop, dat de bestuurders zich ten volle bewust zijn van de taak, die zij hebben te
vervullen op dezen voorpost.
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Mogen de uitkomsten van dit onderwijs ook voortaan de goede verwachtingen,
die ervan worden gekoesterd, nog verre beschamen.

Dankbaar werk.
De Dietsche Bond in Holland en het Vlaamsche Front in Vlaanderen hebben dit jaar
hun prachtig propagandawerk: uitwisseling van kinderen nog kunnen uitbreiden.
Nadat eerst een 76-tal kinderen uit verschillende plaatsen van Nederland op bezoek
was geweest gedurende veertien dagen bij Vlaamsche tijdgenootjes, brachten ze
daarna hun nieuwe vriendjes en vriendinnetjes voor veertien dagen mee naar
Nederland. Antwerpen, Gent en Brugge leverden het leeuwendeel der jonge reizigers,
die hier gastvrijheid vonden, nadat hun ouders evenvelen Nederlandertjes twee
heerlijke weken vacantie hadden bezorgd.
De indrukken, aan weerszijden van de grens opgedaan, zullen niet licht worden
uitgewischt en al zal dit werk zelf de inrichters (de dames J. van Puymbrouck, R. de
Guchtenaere en A. Maréchal in Vlaanderen, de heeren Dr. Minnaert en Mr. Schaap
in Nederland) rijkelijk loonen, hier zij hun hulde gebracht, voor hetgeen zij deden
voor de Nederlandsche zaak.
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In de verdediging gedrongen.
Men vindt in dit nr. een brief uit Amerika, die er op wijst, dat vele leden van onzen
stam in de groote republiek, die in den regel door den strijd om het bestaan en voor
het bereiken van een zeker levenspeil hun krachten voor een groot deel in beslag
zien genomen, in het gevaar verkeeren de voeling met het kerngebied verloren te
zien gaan en de overlevering te vergeten. De schrijver van dien brief wijst zelf op
de gevaren, die dat voor het aanzien van Nederland in de Vereenigde Staten met zich
brengt en wij zullen te dezer plaatse daarover dus niet behoeven uit te weiden. Hij
geeft zelf het middel aan de hand en ook daarover behoeven wij dus niet al te veel
woorden te verliezen; tegenspoed is nog steeds de beste leermeester gebleken en de
achteruitgang, waarvan professor Huizinga gewaagt, kan, nu het kwaad is erkend en
mannen, als hij en de heeren, die hij noemt - de heer Beeling liet in Dordrecht na de
zilveren gedachtenisviering prettige herinneringen na, - zich willen inspannen voor
het herstel, zeer wel de aanloop zijn tot een nieuwen sprong vooruit.
Wat wij hier kunnen doen, is op de allereerste plaats zorgen, dat de stam in
Nederland en Vlaanderen de aandacht op zich vestigt door daden, die het verlangen
om den band met ons te onderhouden verlevendigen. Ieder, die lang in den vreemde
heeft geleefd, weet wat het beteekent, als er van thuis berichten komen, die recht
geven zich fier te gevoelen op zijn Nederlanderschap.
Hoe vaker men van land en stam met een zekere erkentelijkheid, met een zekere
bewondering gewagen hoort, hoe vaker de Nederlanders in Amerika de neiging bij
zich zullen voelen opkomen, den lust in zich zullen verlevendigd gevoelen, om te
erkennen, dat zij ook zonen zijn en dochteren van dien stam.
Wij kunnen voorts hun het geestelijk wapentuig leveren en dat zullen wij niet
mogen nalaten. Hoevelen laten boeken en tijdschriften ongelezen liggen, die elders
niet enkel vreugde en ontspanning zouden kunnen geven, maar tevens den band
versterken met de overlevering en met het kerngebied aan de kust der Noordzee.
Neerlandia op de eerste plaats, maar ook andere maand- en weekbladen met een
waarlijk Nederlandsch karakter kunnen daarvoor dienst doen. Verslagen en plaatjes
van de feesten, die wij gevierd hebben om het zilveren jubileum der koningen te
gedenken, zijn bijzonder geschikt om de herinnering aan het oude land te wekken
of te versterken. De zaak moet alleen worden geregeld; voorshands zou men dergelijke
bladen kunnen zenden aan den opsteller van den Hollandsch Amerikaan, die wel zoo
vriendelijk zal willen zijn ons een lijst van gewenschte adressen te zenden; als dan
de lezers van Neerlandia ons opgeven, wat zij geregeld willen zenden, dan zouden
wij door de goede zorgen van de voor onzen stam strijdende Nederlanders ginds een
adres aan de hand kunnen doen, waarheen zij voortaan goed Nederlandsche of
Vlaamsche leesstof kunnen zenden. Wellicht kan de Boekencommissie hare
bemiddeling verleenen; in elk geval, ook dit kleine middel mag naast het groote niet
worden verwaarloosd, om den band in stand te houden.

Eerste voorwaarde.
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De feesten hebben een schoone gelegenheid geboden nog eens te meer te wijzen op
de onderscheiding tusschen de tot imperialisme verworden nationaliteitsgedachte en
den kern van oprechte menschelijkheid, die de nationale gedachte heeft.
Het is noodig, dat dat gezegd wordt, en dat het bij herhaling gezegd wordt, vooral
tot een volk als het onze, dat zich maar zelden rekenschap geeft van zijn nationale
gemeenschap, en dat neiging vertoont, nationaliteitsgevoel te beschouwen als iets,
dat eigenlijk maar half door den beugel kan. De eenheid in denken en voelen, die
zich bij de jubileumsfeesten deed gelden, ten aanzien van de persoon onzer Koningin,
kan ertoe bijdragen, dat men zich zuiverder rekenschap geeft van de ideëele waarde
der nationale gedachte, die niets behoeft te hebben en bij ons niets heeft, waardoor
zij een ander kwetsen kan.
Dr. Ritter heeft, toen hij dit onderwerp te Utrecht behandelde er de aandacht op
gevestigd, dat bij ons staat en nationaliteit elkaar dekken. Dat is een voorrecht,
inzoover als het ons mogelijk maakt, het nationale ideaal te bevorderen, zonder te
streven naar gebied van anderen, naar militaire macht over anderen.
Wij kunnen veilig nationalisme kweeken, omdat niemand daarin een bedreiging
kan zien, maar dan dienen wij het ook te doen, dan dienen wij ook zonder eenige
zelfverheffing ons nationaal zelfbewustzijn te verstevigen, door voor onze nationale
beschaving te getuigen op een wijze, die bij onze landgenooten het nationale
zelfvertrouwen versterkt.
Die plicht rust in het bijzonder op ons, Nederlanders, omdat wij de hoeders zijn
van een beschaving, die elders moet strijden tegen belagers. De taak van deze strijders
kunnen wij verlichten, en moeten wij verlichten, omdat wij hun erkentelijkheid
verschuldigd zijn voor hetgeen zij doen tot verbreiding der Nederlandsche beschaving,
door ons als natie niet weg te cijferen, maar ons te doen gelden waar en wanneer dat
mogelijk en geoorloofd is,
Die mogelijkheden en dat recht kunnen wij verruimen en versterken door die
eigenschappen der natie, waarvan wij in de Koningin een gelukkige belichaming
zien, aan te kweeken bij ons volk. Dr. Ritter noemde enkele voorbeelden:
rechtschapenheid, trouw, eenvoud en verdraagzaamheid. Wij zouden hun aantal
willen vermeerderen, met verantwoordelijkheidsbesef en rustigen moed.
Maar bovenal zal het gevoel van nationale samenhoorigheid moeten worden
verstevigd, dat bij een volk, sterk individualistisch van aanleg als het onze en onder
den drang van staatkundige verschillen, teloor dreigt te gaan.
Daar ligt een bron van nationale kracht, die allereerst aan den stam, maar in
wijderen zin ook aan de beschavingsgemeenschap ten goede kan komen.
Den moed en den wil, ons zelf te zijn, aankweekend, vergrooten wij onze zedelijke
nationale kracht, het aantrekkingsvermogen van onze beschaving. Zoo verlichten
wij de taak van hen, die deze beschaving uitdragen onder anderen, en de goede uitslag
van hun pogingen zal omgekeerd ons zelfvertrouwen vergrooten, wat eerste
voorwaarde is voor een waarlijk krachtig nationaal leven.

De strijd om Gent.
Het tijdstip nadert, waarop de gedeeltelijk vernederlandschte universiteit van Gent
hare poorten opent. Bedriegen de teekenen niet, dan zal tegenover de werkzaamheid
van de ‘Nationale Liga tot verdediging van de Fransche universiteit in Gent’ van
Vlaamschen kant het wapen van den boycot worden gebezigd.
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De Nationale Liga heeft thans uiteindelijk besloten tot stichting van een Hooge
School, waar de colleges, die in het Vlaamsch zullen worden gegeven, aan de
universiteit, in het Fransch zullen worden gegeven.
Wij willen ons onthouden van elk oordeel over de boycotbeweging; ter verklaring
daarvan willen wij slechts met een enkel woord wijzen op het feit, dat het onderwijs
in het Vlaamsch voor een groot deel wordt opgedragen aan hoogleeraren, die deze
taal niet of slechts zeer onvoldoende beheerschen.
De eerste rector wordt een man, Heymans, die ijverig gewerkt heeft voor het
volledig behoud van het Fransch te Gent en voor de uitsluiting van professor Daels;
hij was het, die de plaats innam aan professor Vercoullie geweigerd wegens
Vlaamsche gezindheid. Professor Daels, die aan de beurt was deken te worden van
de geneeskundige faculteit, krijgt die plaats niet, welke wordt bestemd voor een man,
die Vlaamsch wetenschappelijk werk in de faculteit heeft doen weigeren.
De professoren, die tot nu toe in 't Fransch onderwezen, verklaarden zich bereid
ook in 't Vlaamsch college te geven. Zij krijgen 6 maanden om het te leeren. Dat zal
een fraai Nederlandsch worden!
Wij knippen uit een brief in de N.R. Ct.:
‘Onder de Vlamingen, welke ook hun opvatting of temperament moge wezen, is
feitelijk niemand tevreden over
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het in het parlement bereikte resultaat. Hetzelfde geldt trouwens voor de franskiljons,
die in de grond alle Vlaamsch universitair onderwijs overbodig achten en dan ook
geen genoegen kunnen nemen met de huidige regeling van de universiteits-quaestie.
Thans bereiden zij zich voor op een stelselmatige sabotage van de wet-Nolf. Reeds
verklaarden verscheidene anti-Vlaamsche professoren, die slechts zeer gebrekkig
Nederlandsch kennen, bereid te zijn ook in het Vlaamsch les te geven, dit teneinde
te beletten dat nieuwe Vlaamschgezinde professoren zouden worden benoemd, terwijl
prof. Eeman, de ziel van het franskiljonsche verzet, ontslag nam als rector om de
anti-Vlaamsche actie met meer gemak te kunnen leiden.
Van winst voor de Nederlandsche taal kan hier dus moeilijk worden gesproken,
zelfs al zou de nieuwe wet op loyale wijze worden uitgevoerd. Aan dit laatste echter
twijfelen in Vlaanderen zéér, zéér velen, die niemand van radicalisme verdenken
kan.

Winst en Verlies.
In 't Getrouwe Maldeghem wordt verhaald van taalwinst aan de grens. De pastoor
van Steenputte kondigde thans in de hoogmis de diensten aan in 't Fransch en in 't
Vlaamsch, wat vroeger nooit gebeurde.
‘Maar nu waren er ook reeds 400 Vlamingen op de 2000, en moest het zoo
voortgaan, hij zou doen gelijk de pastoor van Spiere, dit is Espierre, dat Eupierre
uitgesproken wordt. Hij zou den katechismus in 't Vlaamsch geven voor heel de
bend.’
Te Spiere verwacht men dat de gemeenteraad, die thans nog Fransch is, weldra
om zal gaan. Te St. Denys, waar het voor 20 jaar alles Fransch was, is nu alles
Vlaamsch en in Kortrijk ziet men den terugkeer tot de oude moedertaal.
Tegenover deze verheugende mededeelingen staan helaas andere, die er op wijzen,
dat de tweetaligheid veld wint in Vlaamsche gemeenten. Zoo is b.v. Ganshoren bij
Groot Brussel ingelijfd.
De talenstatistiek der jongste volkstelling geeft R. aanleiding tot een drietal artikelen
in De Ploeg, onder den titel: De ziekte van het Vlaamsche volk. Hij komt tot de
slotsom, dat de achteruitgang der Vlamingen ondanks hun grooter geboortecijfer
moet worden verklaard uit de omstandigheid, dat meer Vlamingen het land verlaten
dan er Franschsprekenden Brussel en Vlaanderen binnen trekken, en verklaart dat
uit de bescherming aan Franschsprekenden verleend, ‘die in Wallonië haast bij
uitsluiting en in Brabant en Vlaanderen bij voorkeur voor alle belangrijke overheidsen bijzondere betrekkingen worden gekozen’. Limburg dreigt voor het Vlaamsch
verloren te gaan.
Daar de landverhuizers in den regel een niet zeer hoog beschavingspeil bereiken,
spreekt het welhaast van zelf, dat zij opgaan in hunne nieuwe omgeving en dus voor
onze beschaving verloren gaan.

Groot-Nederland op zijn best.
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Aan de Harvard-universiteit in Boston werd tot hoogleeraar in de parasitologie
benoemd de Vlaming Dr. J. Bequaert.
De Vlaamsche kunstschilder Emiel Jacques, in Noord-Nederland hoogelijk
gewaardeerd, gaat onderwijs geven aan ‘Columbia University’, te Nieuw York.
De reis van de Rotterdamsche politie-Harmonievereeniging Hermandad naar
Zwitserland is met prachtigen uitslag bekroond. In Basel, Zürich, Luzern en Bern
heeft de vereeniging levendige toejuiching en lauweren geoogst met haar program
van vooral Nederlandsche muziek. De Kamper Ct. zegt: ‘Moge het een herinnering
zijn, die “vooral Hollandsche muzieknummers” voor toonkunstenaars en dirigenten
en orkesten uit ons land, wanneer zij in den vreemde optreden.’
In Rotterdam, waar burgerzin het nieuwe Raadhuis heeft getooid, zoodat het bezoek
daaraan een vreugde wordt, ook voor hen, die het gebouw niet tot de schoonste
kunnen rekenen, heeft de heer Dr. A.J. Domela Nieuwenhuis het Museum Boymans
verrijkt met een prachtige schenking, die naar het oordeel van deskundigen haar
wederga nauwelijks vindt.
Nog een maand na de vliegwedstrijden in Gothenburg roemde men er de vaardigheid
der Nederlandsche vliegers, die een schouwspel hadden geboden, dat niet op de
laatste plaats de andere mededingers had bekoord.
Bij den wapenschouw voor onze Koningin op de Amersfoortsche heide, 17
September, hebben Versteeg en zijn mannen in de lucht de eer der Nederlandsche
vliegers eveneens kranig opgehouden.
Ter Roode-Kruisconferentie in Genève wist Mr. H.C. Dresselhuys de aandacht op
Nederland te vestigen door een voorstel, dat naar men hoopt, zal leiden tot hernieuwde
samenwerking der Roode-Kruisorganisaties.
Moeskops behaalde voor de derde maal het wielerkampioenschap op de korte baan.

De oude klacht.
Men beraamt, nu het reisseizoen voorbij is, plannen, om een deel van den stroom
der Amerikaansche toeristen, die Europa komen zien, naar ons land af te leiden; er
is een commissie benoemd, waarin vertegenwoordigers der spoorwegen, van de
transatlantische vaart, van den handel en van het vreemdelingenverkeer een plaats
kregen. Ook voor Indië als reisland zal propaganda worden gemaakt.
Kort na dit bericht lazen wij een brief uit de Vereenigde staten in het Handelsbl.,
die aldus aanvangt: ‘Wij hebben den laatsten tijd weer heel wat van onze
Amerikaansche vrienden moeten hooren over Hollandsche afzetterij.’
Zoolang men dit euvel niet onder de knie krijgt, lijkt alle geld aan propaganda
voor Nederland als reisland besteed in Amerika, weggeworpen.
De Amerikaan, die afgezet wordt door den bestuurder van een automobiel, die in
hotels en winkels meer moet betalen dan anderen, heeft voldoende medegevoel voor
zijn landgenooten om hen openlijk te waarschuwen tegen ons land. De prijzen van
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de hotellijst, die Vreemdelingenverkeer naar Zwitsersch voorbeeld liet verschijnen,
worden, zoo zegt de briefschrijver, voor Amerikanen in tal van hotels verhoogd.1)
Dat is weer de kenmerkende oude fout van Hollanders, die het rechtstreeksche
kleine gewin nemen, ook al moeten zij de kans, dat van de tien winsten in de lucht
er vijf hun neus voorbijgaan, die zij anders in handen zouden hebben gekregen,
daarvoor prijsgeven.
Maar het is erger.
Het verschaft ons den roep van onbetrouwbaarheid en afzetterij. Het bezorgt ons
volk een slechten naam en het vervreemdt bovendien van ons de zwakke broeders
in het Nederlanderschap, die, als ze dergelijke dingen hooren, ‘blij zijn, geen
Hollander te zijn’.
Het is jammer, dat de beetgenomen Amerikanen, in plaats van zich tot hun
couranten te wenden, zich niet wenden tot ons Vreemdelingenverkeer, met naam en
toenaam, opdat Vreemdelingenverkeer tegen deze hotels en koffiehuizen kan
waarschuwen, of ten minste hun namen niet meer zou opnemen in de lijst.
Prediken tegen dit kwaad helpt niet. De afzetters moeten op onbarmhartige wijze
aan de kaak worden gezet, op gevaar af, dat de schandpaal in de bladen niet groot
genoeg blijkt, om hun namen te bevatten. Ons publiek loopt bij deze menschen ook
gevaar te worden gefopt. Met zachte heelmiddelen verlost men ons niet van deze
etterende wonde.

1) Een bericht over een vergadering van hotelhouders wijst er op, dat deze prijzen die voor de
eenvoudigste kamers zijn. Men heeft daarvan last ondervonden en bereidt nu de uitgave van
een lijst voor, waarin hoogste en laagste prijzen voorkomen.
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Door Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
II.
Gesterkt door dit gesprek met een onbuigzamen Vlaming togen wij naar de grens.
Bij de douane moesten we wel beginnen Fransch te spreken. Er was een burger
en een militair. De eerste was een man van 't Zuiden, de ander echter, een blond type,
zag er heel anders uit. Met eenige moeite kregen wij dan ook Vlaamsch uit hem.
Maar 't was z.a. meester Butaye gezegd had, vooral bij dezen beambte der republiek
merkten wij een zekeren onwil op om zijn moedertaal te spreken en een onmiskenbare
teruggetrokkenheid tegenover onze Vlaamsche toenaderingspogingen.
Voort ging 't dan weer. Wij bereikten Wormhout, waar wij in een winkel met
Vlaamsch best terecht kwamen.
Helaas legden wij daarna een stuk af bij vallende en ingetreden duisternis. Wij
moesten echter volgens ons plan dien avond Duinkerke halen. Toch konden wij bij
het doortrekken van St. Winoksbergen nogal wat onderscheiden van dit mooie oude
stadje, dat nog door 3 rijen wallen omgeven is. Voorkomen en bouworde der huizen
waren typisch Nederlandsch, vooral ook een gracht, waar wij over kwamen.
Te Duinkerke deden wij eenige belangrijke ervaringen op. Wij kwamen bij volledig
donker de stad binnen; het was al omstreeks 10 uur in den avond en wij vroegen ons
af hoe en waar we nog een hotel zouden vinden, benevens welken kant uit de
eigenlijke stad moest liggen.
Op goed geluk sprak ik iemand aan in 't Nederlandsch. Hij verstond me min of
meer. 't Was een Vlaming uit Nieuwpoort, die sedert 40 jaar te Duinkerke woonde.
Hij zou ons wel naar een hotel brengen. Hij was ietwat boven zijn thee en begon
dientengevolge, aangemoedigd door ons Nederlandsch, jeugdherinneringen op te
halen en wel in 't bizonder ons met eenigszins luide stem metterdaad duidelijk te
maken, dat hij zijn Vlaamsche liederen nog kende!
Hij bracht ons naar een hotelletje aan 't Jan-Bartsplein. De aanvankelijke indruk,
zoowel van waardin als publiek, was volledig Fransch. De dienstbode, die ons onze
kamer wees, bleek al dadelijk een Vlaamsche te zijn.
Wij gingen nog wat in de gelagkamer zitten en al heel spoedig merkten wij, dat
de waardin met een der gasten Vlaamsch sprak. Wij mengden ons in 't gesprek. Hij
bleek handelsreiziger te zijn, was geboortig uit La Huin bij Rijssel. Hij vertelde, dat
hij op zijn reizen in Rijssel, Grevelingen, ja tot in Atrecht veel met Vlaamsch kon
doen. In hoeverre hij naar den gunstigen kant overdreef, vooral wat deze laatste, van
oudsher Waalsche stad betreft, zou ik na onze toch te korte reis niet durven zeggen.
Typisch was 't om in dezen eenvoudigen jongen man 't duidelijke besef terug te
vinden, dat Nederlandsch en Vlaamsch één taal is. Hij kon zijn moedertaal echter
niet lezen.
De waardin kon haar ‘kommunie’ nog in 't Nederlandsch opzeggen. Zij had vroeger
op school Vlaamsch geleerd. Nu is dat afgeschaft.
Den volgenden ochtend gingen wij op onderzoek uit. De buitenkant der bevolking
is geheel Fransch, ofschoon onze ervaring al bewezen had, dat nog 'n zekere
Vlaamsche ondergrond te bespeuren viel. Toen ik eenmaal in 't Nederlandsch naar
den weg vroeg, verstond men mij niet. Ik gaf uitleg, dat ik als Nederlander Vlaamsch
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sprak. Dat kon den ouden man niet schelen. Hij vroeg echter onmiddellijk hoe 't met
den keizer ging!
Evenals vele, zoo niet alle, Fransche steden heeft Duinkerke zijn straatnamen
herdoopt naar de groote figuren uit den oorlog: Clemenceau, Foch, enz. Het maakt
een vreemden indruk onder deze namen ook de vooroorlogsche te vinden. Tot 't
vermijden van misverstand waarschijnlijk wel praktisch!
Wij hadden hoop gehad opschriften of gegevens uit Duinkerke's Vlaamschen tijd
te vinden. Dit leverde niets op. De kerk was gedurende den oorlog ernstig in het
ongereede geraakt en nu in herstelling. Het stadhuis was van na 1870. In 't overigens
belangwekkende handelsmuseum bleek ons slechts, dat Duinkerke in de 7de eeuw
werd gesticht.
Natuurlijk richtten wij ook onze schreden naar den ‘Leughenaer’, den ouden
vuurtoren, die in 't verleden der kaperstad argelooze schepelingen uit den koers moest
brengen. Jammer genoeg was deze toren op dat oogenblik niet te beklimmen en
misten wij den tijd om te wachten en 't uitzicht op haven en stad te kunnen genieten.
In de haven lag een flink aantal groote zeewaardige zeilschepen, 3- en 4-masters,
als om de herinneringen aan den ouden tijd te verlevendigen. Zeer nieuw was
daarentegen een geweldige voorraad gegolfd plaatijzer en draagbaren, welke blijkbaar
sedert den grooten oorlog maar op de kade waren blijven liggen.
Het volgend punt van ons programma was een bezoek aan pastoor Descamps te
Groot Synthen, vertegenwoordiger van het A.N.V.1) Helaas hadden we niet 't geluk
hem thuis te treffen. 't Onderhoud met een oude vervangende dienstbode was in 't
licht van onze reis niet bemoedigend. Zij sprak wel Vlaamsch dialekt, maar tegen
ons ging 't hardnekkig in 't Fransch. Ze verstond trouwens ons Nederlandsch niet.
Vlaamsch werd ook volgens haar nergens meer onderwezen. Wat ons weer trof was
de diep ingevreten haat tegen den ‘Boche’.
In 't wachten brachten wij geruimen tijd door op 't kerkhof tegenover de pastorie.
En daar openbaarde zich plotseling de oervlaamsche grond der streek. Vrijwel graf
aan graf droeg Vlaamsche namen Ik noem er enkele uit: Stevenoot, Debril, De Jaegher,
Van Lerberghe, Smeeckaert, Van Veuren, Lijckewaert, enz., enz. Wat daarenboven
in 't oog sprong was dat almee de rijkste en best onderhouden graven tot de Vlaamsche
groep behoorden.
Op onzen verderen tocht hadden wij overal een uitnemend veld van onderzoek in
de gedenknaalden, die in vrijwel elk dorp zijn opgericht ter nagedachtenis aan de
gesneuvelden.
Grevelingen was een volgende sprekende indruk. Het deed zich geheel aan ons
voor als een oude, sterke vesting.2) Ook hier waren de wallen nog ongerept. Bij 't
binnenrijden der stad vlogen de gedachten terug naar den tijd van ruim een drietal
eeuwen her, toen de graaf van Egmond na zijn zege op de Franschen eveneens deze
stad zal zijn binnengetrokken - in den goeden Vlaamschen tijd!
Thans was de stad versierd met tallooze vlaggen en groen ter eere van de op handen
zijnde herdenking der gevallenen, waarvoor ook in de open lucht een spreekgestoelte
1) Hier past een aanhaling uit een brief, dien een ijverig lid dezen dagen uit Duinkerke ontving:
‘.... Het Alg. Ned. Verb. zond aan priester Descamps, vóór den oorlog, heel veel boeken en
tijdschriften. Wel, binst den oorlog, om den geestesnood van de Vlaamsche soldaten te
verhelpen, deelde hij voor honderden franken boeken uit, Nederlandsche boeken, aan onze
Vlaamsche piotten. En te Groot-Synthen sprak hij de Vlaamsche soldaten en vluchtelingen
in mooi Nederlandsch toe, van uit den predikstoel.... Red.
2) Zooals ik in den aanvang van mijn artikel vermeldde, lag deze stad van oudsher aan de
grensrivier van 't graafschap Vlaanderen.
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was opgericht. Alles Fransch wat de klok sloeg; achter de sprekersplaats echter was
weer 'n gedenknaald met meest Vlaamsche namen.
Buiten in 't veld ontwaarden wij opnieuw voorraden patroonkisten, onderdeelen
voor soldatenloodsen, enz. 't Landschap was tot dusver geheel vlak. Links kwam
echter langzamerhand een heuvelrug nader. Mijn reisgezel had zijn bizondere aandacht
besteed aan de pannen der daken en we meenden, ook in 't verdere verloop der reis,
te kunnen vaststellen, dat het voorkomen der oud-Hollandsche pan vrijwel klopt met
de tegenwoordige taalgrens. Zuidelijker treft men de z.g. ‘tuile du Nord’ aan.
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Het was laat in den namiddag toen we Calais, het oude Cales der Romeinen, 't Kales
der Vlamingen bereikten. Helaas eischte op dit belangrijke punt ons reisplan weer
een snel doortrekken. We namen dan ook niet veel meer mee dan een vluchtigen
indruk, gunden ons slechts den tijd tot een oponthoud van enkele minuten bij de in
Romaanschen stijl gebouwde Notre Dame, in welker stoere, massieve kasteeltorens
de Normandische invloed sterk tot uiting komt.
Tusschen Grevelingen en Boulogne strekt zich een stuk verloren Vlaamsche kust
uit, dat eenmaal deels behoorde tot 't om Calais gelegen graafschap Guisse, deels tot
't overwegend Fransche graafschap Boulogne. Hier ligt een aantal dorpen, zooals
Fardingen en Andingen, welke na zooveel eeuwen van verfransching, in hun naam
de herinnering aan den Vlaamschen tijd hebben bewaard. Daar liggen ook Sangatte
en Wissant, hetgeen ons bracht tot het vermoeden dat dit een verbastering was van
Zandgat en Witzand. De ‘groote Vlaamsche haven Witzand’ wordt genoemd in ‘De
Kerels van Vlaanderen’ van Conscience als liggende ten Zuiden van Duinkerke. Wij
zouden niet weten, welke andere plaats deze groote schrijver kan hebben bedoeld.
Het is trouwens niet onaannemelijk dat de baai van Witzand oudtijds tot haven heeft
gediend.
Het was een vreemde, eensdeels weemoedige, anderdeels aangename
gewaarwording om als onderzoekers in dit voor de geschiedenis van onzen stam zoo
belangrijke gebied binnen te dringen. Bij volledig duister bereikten we Zandgat en
trokken het binnen onder het zegevierend gezang van Vlaamsche strijdliederen.
Aanvankelijk wilden we hier overnachten, in de meening Witzand reeds te hebben
bereikt. Maar daar waren we nog zes K.M. vandaan, vernamen we, en besloten dus
nog verder te gaan teneinde den volgenden dag den zonsopgang op Kaap Gris Nez
te kunnen genieten.
Bij den uitgang van 't dorp wachtte ons een groote verrassing. Daar zagen we de
zee in de diepte liggen, - neen, meer dan dat, aan den anderen kant van het smalle
water ontwaarden onze geestdriftige oogen voor de eerste maal in ons leven de lichten
der Engelsche kust. Het had ons te Calais groote zelfoverwinning gekost ons reisplan
ondanks de nabijheid van Engeland te handhaven en niet even over te steken. Hier
vonden wij een groote vergoeding voor onze opoffering. Het was of die lichten aan
den overkant, van het kernland van het geweldige Britsche wereldrijk, ons plotseling
fel deden uitschijnen van hoe groot internationaal belang de plaats was waar wij ons
bevonden. Hier was dan het smalle water, dat de groote mogendheden Frankrijk en
Engeland scheidde. Hier lag de oorzaak, die aan het Britsche rijk gedurende zijn
lange roemrijke geschiedenis zijn ‘splendid isolation’ waarborgde. Hier was 't dat
Julius Caesar zijn plannen ten uitvoer bracht om het geheimzinnige groote eiland
onder Romeinsch bestuur te brengen. Hier zon Napoleon op een vernietigenden
aanval op het Britsche rijk en rustte hij zijn vloot en aanvalstroepen uit. Hier was 't
strand, waarom ook weer in den laatsten grooten oorlog zoo geweldig is gevochten.
Hier voeren dag en nacht de schepen af en aan om de strijders in N. Frankrijk
versterking te zenden en te voorzien van wat zij noodig hadden.
Hier varen geregeld de koopvaarders van alle volken voorbij. En hier, langs dit
geschiedkundig en modern ekonomisch zoo belangrijke water, was 't eenmaal Dietsche
grond.
Bij 't verder gaan werd onze verrassing nog grooter. De heuvels, die wij 's middags
in de verte hadden ontwaard, hadden wij op 't onverwachtst reeds bereikt. Wij stegen
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nu snel en zagen de zee steeds verder beneden ons. De weg draaide bovendien, en
tenslotte zagen wij tusschen 2 bergruggen door de zee over een groote horizontale
uitgestrektheid. Aan de overzijde gingen steeds meer lichten aan. Wij onderscheidden
zeer duidelijk rijen lichten, vermoedelijk boulevards van Engelsche badplaatsen.
Rechts en links van ons hadden wij thans de bergen. De top rechts trok ons
onweerstaanbaar. Wij voelden dat van daar 't uitzicht nog veel mooier moest zijn.
Wij strompelden naar boven en werden wel ruimschoots voor onze moeite beloond.
Het was een overweldigende aanblik. Ver onder ons de zee. Van links achter tot
rechts van ons lichten van de Fransche, Britsche en Vlaamsche kusten: vuurtorens,
lichtschepen, gewone schepen, de reeds gemelde boulevards. Van links achter ons,
over de hoogte heen kwam 't schijnsel van den toren van Boulogne, rechts herkenden
wij de flikkeringen van dien van Oostende. En dit uiterst levendig schouwspel werd
nog bekroond door een grootschen, wolk- en maanloozen sterrenhemel. Er was een
machtige wijding in het geheel. Wij voelden ons klein en gesterkt tevens.
Den volgenden ochtend bleek, dat wij ons bevonden hadden op Kaap Blanc Nez.
Na een korte rust gingen wij verder. Daar zagen wij heel laag onder ons de lichten
van het dorpje Escalles, waar we heen afdaalden. Het bleek niet meer dan een gehucht
te zijn. We konden er zelfs geen onderdak krijgen.
Dit speet ons, omdat het ons een mooie kans ontnam op ongedwongen aanraking
met de landelijke bevolking. Maar het was ons aan den anderen kant welkom, daar
we half en half rondliepen met 't plan om maar buiten te overnachten. Zoodra we nu,
op eenigen afstand buiten 't dorp, aan een berghelling kwamen waar we korenschoven
zagen staan, besloten we kort en goed om daar ons nachtleger in te bereiden.
De nachtwind was nogal guur. Bovendien was ons plan te laat opgekomen om
zorgvuldig een goed beschutte plaats uit te zoeken, zoodat ik voor mij een groot deel
van den nacht doorbracht met 't aansleepen van korenschoven, om tochtgaten in ons
bed te stoppen. Ik lag aan de lijzijde en had de kou uit de eerste hand! Niettemin zit
er altijd een groote bekoring in dat slapen heelemaal buiten in de vrije natuur - ook
al doet men, vooral uit ongewoonte, vaak amper een oog toe.
Den volgenden ochtend waren we bij 't krieken van den dag op pad - en niemand
zou aan de keurig gerangschikte schoven hebben ondersteld dat twee Dietsche
verkenners op die plek hun nachtrust hadden genoten.
Het ochtendgloren in de vredige stilte van den Zondag was weer een verrukkelijke
ervaring. Zonder gestoord te worden door menschelijk gewoel genoten wij van de
frissche, zuivere lucht en van de telkens veranderende kleurschakeeringen der bergen,
naarmate de schaduwen moesten wijken voor 't licht. Wij bereikten al vrij spoedig
een punt waar we de baai van Witzand in 't oog kregen. Door een zijwegje rechts
bereikten wij een klein, afgelegen huisje, dat in onze verbeelding aan een voormaligen
strandjutter of diens nazaten moest toebehooren. Wij vonden hier een doorgang en
stonden plotseling op den steilen oever, die naar 't strand afdaalde. Dit waren de
krijtrotsen!
Op 't strand hadden wij een prachtig uitzicht. Achter ons de Blanc Nez, voor ons
de baai van Witzand, met 't dorpje van dien naam, terwijl we aan 't andere uiteinde
hiervan de ver vooruitstekende punt zagen van Kaap Gris Nez. Het betrekkelijk
smalle strand met zijn hooge rots- en bergachtige oevers had iets sterk bekoorlijks.
Vooral ook de schilderachtig gelegen strandjuttershuisjes vlak boven ons verhoogden
de romantiek. Uit de rotsen ontsprong, vlak bij ons, een bron met kristalhelder zoet
water. Vol genot moesten wij hier even van drinken, ook al hadden we nu misschien
niet zoo'n razenden dorst.
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Inmiddels werd de zee geverfd met steeds helderder kleuren en ineens: daar viel
een eerste lichtstraal op den top van Kaap Gris Nez! Sneller en sneller won de zon
nu veld en weldra verlichtte zij ook de heerlijk blauwe zee, het dorp en de bergen.
Bij het verlaten van het strand bleken de strandjutter en zijn vrouw te zijn opgestaan.
(Wordt vervolgd.)
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Nederland.
Beknopt overzicht der Groepsbestuursvergaderingen van 16 Juni
en 22 September.
16 Juni aanwezig: Prof. Dr. A.A. van Schelven, voorzitter, Pater B. Kruitwagen, S.
van Lier Ezn., penningm., Dr. M.A. van Weel en C. van Son, secretaris.
De notulen der vergadering van 31 Maart worden goedgekeurd.
Beraadslaagd wordt over het op de Groepsraadsvergadering te Utrecht ter sprake
gekomen voorstel: het benoemen eener deskundige commissie, wier taak het zal zijn
een lijst samen te stellen van Nederlandsche toonkunstwerken om daardoor de
uitvoering ervan te bevorderen en de samenstelling van programma's met uitsluitend
vreemde werken tegen te gaan.
Verschillende namen worden genoemd. Besloten wordt het vraagstuk door een
bevoegde eerst in Neerlandia te doen behandelen.
Een bezwaar ingebracht tegen de geldigheid van de te Utrecht aangenomen
reglementsherziening wordt met beroep op art 51 ongeldig verklaard.
Ingekomen stukken, o.a.:
Bericht van Dr. De Gaay Fortman en Majoor Oudendijk, dat ze hun herbenoeming
tot lid van het Hoofdbestuur voor Groep Nederland aannemen.
Bericht van den heer C. van Lennep te 's-Gravenhage, dat hij zijn benoeming tot
lid der Taalcommissie aanvaardt.
Rondzendbrief van het Hoofdbestuur naar aanleiding van de welgeslaagde
herdenking van het 25-jarig bestaan te Dordrecht. Het bevat een krachtige aansporing
tot voortbouwen op het bereikte.
Besloten wordt afdrukken aan de Afdeelingsbesturen te zenden.
Naar aanleiding van een verzoek om lid te worden van de Vereeniging tot behoud
van Natuurmonumenten in Nederland wordt besloten bij dergelijke aanvragen een
wijderzijdsch lidmaatschap voor te stellen.
Besloten wordt nog deel te nemen aan de Vaderlandsche betooging 6 September
op den Dam en plannen te beramen voor het doen opleven van werkelooze
Afdeelingen.
***
22 September: Aanwezig alle bestuursleden: Prof. Dr. A.A. van Schelven, voorzitter;
Pater B. Kruitwagen, S. van Lier Ezn., penningm.; W.J. Lugard; Mr. K.M. Phaff;
Dr. M.A. van Weel en C. van Son, secretaris.
Het laatste gedeelte der vergadering wordt ook bijgewoond door Mr. Ch.M.
Herkenrath, die zich bereid heeft verklaard, als hij tot bestuurslid wordt gekozen,
het secretariaat op zich te nemen, dat de heer Van Son wegens drukke bezigheden
niet langer kan behartigen.
De notulen der vergadering van 16 Juni worden goedgekeurd.
De volgende mededeelingen worden gedaan:
Het Groepsbestuur was bij den wapenschouw op de heide bij Amersfoort 17
September door enkele leden vertegenwoordigd buiten bezwaar van de kas.
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De Jongeliedenafd. 's-Gravenhage heeft aangeboden den Groepsdag te ontvangen
en dringt er op aan, in het Groepsbestuur een vertegenwoordiger der
Jongeliedenafdeelingen te zien benoemd. Ook zond zij een aanvullingsverslag der
Groepsraadsvergadering te Utrecht, dat dankbaar is aanvaard.
De Afdeeling Rotterdam heeft geen gebruik gemaakt van de aangeboden steun
voor deelneming aan de plaatselijke jubileumfeesten.
Afdeeling Utrecht heeft gemeend niet te moeten ingaan op een voorstel van de
plaatselijke Afdeeling van Oost en West om gezamenlijk de film Suriname te
vertoonen. Het Groepsbestuur heeft daarover zijn verwondering uitgesproken, daar
het toch tot de plichten der Afdeelingen behoort om ook belangstelling voor de
koloniën te wekken.
Eenige aanmerkingen van het Hoofdbestuur op het nieuwe groepsreglement worden
behandeld en in hoofdzaak verwerkt.
Besloten wordt:
in November een Groepsdag te houden, vermoedelijk te Arnhem en de Afdeelingen
uit te noodigen daarvoor punten op te geven;
alsnog f 25.- steun te verleenen aan het Huldigingscomité voor de betooging op
den Dam;
de Afdeeling Vlissingen vrijstelling te verleenen van de afdracht voor 1923.
Verschillende plannen worden besproken om van Groep en Afdeelingen meer
kracht te doen uitgaan en belangstelling te wekken voor de beginselen van het A.N.V.
in alle geledingen van het Nederlandsche volk. Zoodra ze een vasteren vorm hebben
aangenomen, zullen ze openbaar worden gemaakt.
C. VAN SON.

Oproep.
Aan de Afdeelingen en aan Noord- en Zuidnederlandsche letterkundigen en
kunstenaars en allen, die mede de beschavingsbelangen dienen!
De winter is in aantocht! Willen wij de werkzaamheden van het komend seizoen vlot
laten verloopen, dan moeten wij nu reeds onze aandacht eraan wijden.
Zooals U bekend is, hebben wij op ons genomen de kunstavonden, lezingen, enz.
voor het A.N.V. én voor de afdeelingen te leiden. Niet dat hiermede bedoeld wordt
in het werk der afdeelingen te treden, verre van dat, doch om het de afdeelingen
mogelijk te maken iets meer te geven dan wellicht anders het geval zou kunnen zijn.
Hoe stellen wij ons dat voor? Door U van voorlichting te dienen, door U in
verbinding te brengen met letterkundigen en kunstenaars en voornamelijk ook door
het samenstellen van opeenvolgende avonden in een provincie, waardoor men een
aanmerkelijke besparing van reiskosten bereikt.
Dit laatste vooral heeft het A.N.V. doen besluiten hiervoor een commissie te
benoemen. Het gebeurde toch meermalen, dat b.v. Emiel Hullebroeck op Maandag
- laten we zeggen - te Amsterdam een avond gaf, en vijf dagen later in Haarlem.
Door tijdig overleg waren dus heel wat reiskosten bespaard. Wanneer wij nu van de
afdeelingen bericht krijgen, in welke maanden zij een avond wenschen te geven en
op welk gebied, dan zullen wij trachten in zoo'n provincie achteréénvolgende avonden
voor dezelfde letterkundigen of kunstenaars te bespreken. Hierdoor wordt het ook
mogelijk - behalve het besparen van de reiskosten - een voordeeliger overéénkomst
tot stand te brengen.
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Het zal een ieder duidelijk zijn, dat hierdoor een belangrijke tijdbesparing bereikt
wordt, zelfs zóó, dat het voor iedereen en voor afdeelingen, welke over bescheiden
kasmiddelen beschikken, mogelijk wordt een avond te geven.
Wij roepen dan ook de medewerking van de afdeelingen in; óók van hen die
gewend zijn dit geheel zelfstandig te doen. Hare ervaring kan door deze samenwerking
de zusterafdeelingen dienen.
Letterkundigen, kunstenaars en allen, die hiervoor in aanmerking wenschen te
komen, geeft Uwe voorwaarden op aan onzen secretaris. Vooral die voorwaarden,
wanneer 3 of 4 avonden achteréénvolgens in dezelfde omgeving van U gevraagd
worden en U, bij een der leden gehuisvest, geen hotelkosten hebt.
De Secretaris der Commissie van overleg:
W.A. HEYNINGS,
't Bergje, Soestdijk.
N.S. De brieven van Mevrouw Zwierzina en Mevrouw Roelofsen alsmede den
omzendbrief van mej. Truus Hoyer en van den heer Koning heb ik in dank ontvangen.
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Van de Afdeelingen.
Jongelieden afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken.
Tot plaatsvervangend secretaresse-penningmeesteresse is benoemd Mej. G.J.S.M.
Heynderickx.

Groningen.
Het bestuur dezer weder krachtig werkende afdeeling is aldus samengesteld: Majoor
J. Gualtherie van Weezel, voorzitter; Mr. H.P. Schaap, Guyotplein 1, secretaris;
Mejuffrouw Joh. M. de Grave, waarn. voorzitster; Mejuffrouw A.M.M. Nijhoff,
Ubbo Emmiussingel 55, penningm., Drs. H. de Buck, waarn. secretaris; Dr. J.
Bergsma, H.P.D. van Wijk en Mevrouw Verhey-Van Bommel.

Middelburg.
Na de splitsing der Afdeeling Walcheren in twee afdeelingen, Middelburg en
Vlissingen, heeft de eerste tot Bestuur gekregen: Dr. L.A.J. Burgersdijk, voorzitter,
Dr. K. Kooiman, Bierkaai, secr.-penningm., Ds. J.N. Pattist en Mevrouw Mathol-De
Jong.

Rotterdam.
De Jongeliedenafdeeling Rotterdam, maakte 31 Augustus een boottocht op de Maas
ter bezichtiging van de verlichting.
De tocht kan schitterend geslaagd genoemd worden, hoewel de boot veel te klein
was voor het groote aantal deelnemers.

Zaandam.
Deze Afdeeling nam op 6 September deel aan de vaandelhulde bij de Jubileumfeesten
op den Dam. Mevrouw Veen-Brons had een A.N.V.-vaandel gemaakt in de kleuren
oranje, blanje bleu; de juffers E. Duyvis en E. Veen droegen het in den stoet.

Insulinde.
Indrukken.
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Onlangs doorbladerden we eenige afleveringen van De Indische Post, een weekblad,
verschijnende te Bandoeng, dat de voetsporen tracht te drukken van de Haagsche
Post. Ik vond daar 't welbekende verschijnsel, dat de indrukken zoo gansch
verschillend kunnen zijn. Twee schrijvers, in verschillende nummers, hadden het
over 'n vakantieuitstapje naar 't gebergte, in vrije dagen zoo gaarne ondernomen door
allen, die maar tijd, gelegenheid en .... geld hebben om de lage landen, de snikheete
kust te ontvlieden en daarboven in reine frissche lucht adem te halen. ‘Op naar de
bergen’ - dat is, niet ten onrechte in Insulinde, vooral voor den Europeaan, een woord
van opwekking en levenskracht.
Maar nu lees ik eerst een artikel van iemand, die 't slecht getroffen heeft: een
dreinende regen, dag in dag uit; een muffe, beschimmelde hotelkamer, kakkerlakken
en ander ongedierte bij de vleet; onaangename sombere medegasten - alles even naar.
Als een Nurks eenmaal aan 't mopperen is, legt hij 't er wel eens dik op en weet hij
zelf wel, dat-ie aan 't overdrijven en borduren is.
Een ander artikel is in een geheel anderen toon en heeft niets dan lichtkleurige
verwen op zijn paneel, waarbij, als tegenstelling, Holland op een donkeren achtergrond
wordt geplaatst.
Hij schrijft, wel aardig, o.m. het volgende:
We zonden onlangs een kiekje naar 't vaderland, dat genomen was
tijdens ons vacantieverblijf in de bergen.
't Was een lijn, scherp kiekje - drie poedelnaakte kleuters, plassend aan
den rand van een bergmeertje. Op den voorgrond een paar denneboomen,
langs de glooiende oevers slingerde zich het eenzame voetpaadje - een
eindeloos verschiet van flauwe bergsilhouetten.
Na eenige maanden ontvingen we antwoord op den brief, waarin dat kiekje
verzonden was, en we lazen dit zinnetje:
‘Jullie zijn ginds toch maar te benijden wat natuurgenot betreft. In heel
Holland kan ik me niet één plekje denken, waar je zoo'n verrukkelijke
eenzaamheid hebt. Alles is hier vergiftigd door 't publiek - met den
aankleve van trambordjes, prikkeldraadomrasteringen, kwattapapiertjes
en briefkaartenverkoopers.
Zie, we waren blij, toen we dit zinnetje lazen, want waarlijk, in de enkele
jaren hier doorgebracht, was dat Hollandsche vacantiebeeld wat verwaasd,
verdoezeld. En reeds bij dat ééne woord: prikkeldraad’ verbonden met het
idee ‘vacantie’ kregen we zoo'n gevoel van afkeer en landerigheid,
verlevendigde zich zóó sterk die telkens weerkeerende ergernis uit de
kinderjaren ‘dat je er niet in mocht’ - dat we heel Indië met mildere oogen
zijn gaan aanzien.
En toen we dezen keer boven waren, hebben wij daar in de wijde
eenzaamheid een oogenblik stil gestaan met uitgestrekte armen, als om
alles mee te dragen - onze oogen laten gaan over de blauwe verten en over
't nabije, verlaten land. Geen publiek, geen afscheidingen, geen
tramgerinkel.... niets .... de wijde eenzaamheid.
De goede eenzaamheid van Indië - Indië.
En allen, die nu ‘boven’ zijn, zouden wij den raad willen geven; ga eens
een enkel oogenblik zoo staan en bezie Indië eens in 't licht van die
dankbaarheid.
Verban eens voor een enkele minuut die dierbare schim ‘Holland’.
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Vergeet dat één minuut, of één enkele seconde en onderga dan slechts de
vreugde van het ongereptschoone, verrassende Indië.
Ziehier verschillende indrukken. Beide schrijvers kunnen gelijk hebben. Wat den
eersten betreft, wel, zit maar eens in Zwitserland of een ander bergland uw vakantie
door te brengen met te wachten op mooi weer, dat niet komt. Dan bromt ge ook. En
de tweede? Die heeft zeer zeker gelijk: In het Indische hoogland kan 't onuitsprekelijk
heerlijk zijn. 't Is daarom nog niet noodig te beweren, dat er in Nederland ook geen
heerlijke eenzame plekjes zijn; ik ken er genoeg.
Maar ..... wat ik vragen wilde:
Kan 't nu nog verwondering baren, dat men in Nederland zoo moeilijk op de hoogte
kan komen van de toestanden daarginds? Familie en kennissen vragen gretig aan
hen, die daar geleefd hebben, hoe ze 't er vonden. En dan hoort men van den een
alles goeds, van den ander niets dan narigheid. Vooral als die eene in 't koele bergland
heeft gewoond en de ander zijn dagen moest doorbrengen in een snikheete kustplaats,
geteisterd door muskieten, malaria en moerasdamp. De indrukken zijn zoo verschillend
dat men er wanhopig onder wordt, want daar komt dan nog bij, dat ieder zijn
indrukken als de eenig ware aan zijn hoorders wil opdringen.
Waarlijk, Indische vertellers en Hollandsche luisteraars hebben 't dringend noodig
te luisteren naar de Latijnsche spreuk ‘Qui bene distinguit, bene docet (die wel
onderscheidt, leeraart (en leert) eerst goed). v.L.

Taalcommissie.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Verbeteringswedstrijd.
Brief met fouten.
Reeds meerdere 1) malen had ik de eer Uwe firma artikelen te leveren en 2) werden
deze dan door U per 3) stuk betaald. Waar 4) dit systeem 5) zeer vereenvoudigd
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kan worden, ben ik overgegaan tot de uitgifte van boekjes, recht gevende op 12
artikelen. Bovendien blijft U verschoond van het herhaaldelijk persenteeren 6) van
quitantiën. 7) Uw boekhouder hoeft deze postjes niet steeds weer in te vullen en 8)
is bij aankoop van een boekje de prijs per 9) artikel beduidend 10) lager. Bij
eventueele 11) prijsdaling wordt het verschil in prijs gerestitueerd. 12) In het
vertrouwen, dat U overtuigd zult zijn van het voordeel, wat 13) hierin ook voor U
bestaat, zie ik met intéresse 14) Uw order tegemoet. Het is in alle opzichten
wenschenswaard 15), U ten spoedigste met mij in relatie 16) te stellen. Middels 17)
de bijgevoegde briefkaart kan mijn reiziger door 18) U ontboden worden zonder
eenige verplichting Uwerzijds. 19)

Verbetering.
Reeds meermalen (verscheidene malen) had ik de eer Uwe firma artikelen te leveren;
deze betaalde U dan bij het stuk. Daar dit stelsel (deze manier) zeer vereenvoudigd
kan worden, ben ik overgegaan tot de uitgifte van boekjes, recht gevende op 12
artikelen. Bovendien blijft U verschoond van de herhaalde aanbieding van
kwijtbrieven. Uw boekhouder hoeft deze postjes niet steeds weer in te vullen, terwijl
bij aankoop van een boekje de prijs van elk artikel aanzienlijk lager is. Bij (mogelijke)
prijsdaling wordt het verschil teruggegeven (-betaald). In het vertrouwen, dat U
overtuigd zult zijn van het voordeel. dat hierin ook voor U bestaat, zie ik met
belangstelling Uw order tegemoet. Het is in alle opzichten wenschelijk, U ten
spoedigste met mij in verbinding te stellen. Door middel van de bijgevoegde briefkaart
kan (kunt) U mijn reiziger zonder eenige verplichting van Uw kant (zijde) ontbieden.
1. Meerdere is een Germanisme, als het beteekent verscheidene.
2. De zinsbouw van den mededeelenden zin, waarin het onderwerp achter het
werkwoord staat, is niet Nederlandsch; Charivarius gaf hieraan den naam van
Tante-Betjestijl!
3. Per is Latijn; thans zien we het zoo vaak gebruikt, dat kernachtige Nederlandsche
uitdrukkingen er door vergeten raken. (Zie ook Neerlandia 1922 blz. 151).
4. Waar is nooit redengevend voegw.; daarvoor heeft goed Nederlandsch daar,
omdat, (de)wijl, enz.
5. Onnoodig gebezigd vreemd woord voor stelsel.
6. Onnoodig gebezigd vreemd woord voor aanbieding.
7. Onnoodig gebezigd vreemd woord voor kwijtbrief.
8. Zie aant. 2.
9. Zie aant. 3.
10. Zie aant. 1; Ned. aanzienlijk, belangrijk.
11. Zie aant. 5, 6 en 7; het kan vaak weggelaten worden, zoo bijv. hier.
12. Zie aant. 5, 6 en 7; Ned. terugbetalen, -geven.
13. Wat als betr. v.n.w. staat nooit achter een zelfst. naamwoord.
14. Zie aant. 5, 6 en 7; Ned. belangstelling.
15. Zie aant. 1; Ned. wenschelijk.
16. Zie aant. 5, 6 en 7; Ned. verbinding.
17. Zie aant. 1; Ned. door middel van.
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18. Onnoodig gebruik van den lijdenden vorm, die omslachtig, dus leelijk,
tijdroovend en kostbaar is, ongeveer 20 t.h. duurder dan de bedrijvende vorm;
uit hoofde van de omstandigheid, dat het voorzetsel door zoo dikwijls in een
zin in den lijdenden vorm voorkomt, heet de lijdende zinsvorm wel eens
Tante-Doortjestijl.
19. Zie aant. 1; Ned. van Uw zijde, kant.

Tot haar spijt kon de T.C. geen enkel der ingekomen antwoorden bekronen. Niet een
was volkomen goed verbeterd. Het dichtst bij de juiste verbetering was Mej. A. Storm
van Leeuwen te Noordwijk. Over eenigen tijd hoopt de T.C. deze proef te herhalen;
ze ziet reeds nu uit naar een stukje als het hierboven afgedrukte. dat zij ontleende
aan een rondzendbrief van een groote zaak. En dan? Ja, dan hoopt de T.C., dat haar
aanteekeningen velen hebben wakker gemaakt en het aantal deelnemers veel grooter
zal zijn.

Hulde aan ‘De Witte’.
Ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum der Koningin werd in de bekende
sociëteit te 's-Gravenhage, ‘De Witte’, een feestmaal aangericht, waarvan de dischkaart
niet alleen uitmuntte door de keurige uitvoering, maar ook daardoor dat ze geheel in
het Nederlandsch was gesteld.

Dat getuigt weer flink van Nederlandsche fierheid!
Tariff - tea and evening dance - Jaarbeursrestaurant Utrecht. (Waarom jaarbeurs en
Utrecht in 't Nederlandsch? Waarom restaurant in 't Fransch?) Afternoon tea van
3.30-5.30 (de Jaarbeurs valt ineen: er staat van en uur!) Een spijslijst in het Fransch!
Dit alles, met nog veel meer, omlijst door rood wit en blauw: moed, vroomheid en
trouw; of beteekent rood, wit en blauw voor de Jaarbeurs lafheid, ondeugd en
ontrouw? 't Is schande!

Houd iedereen te vriend!
In de autobus: Santpoort-Overveen staat de aankondiging: ‘Coiffeur du familie’!!!
Th. de C. - Wiesse am Tegernsee. Uw brief kwam te laat voor het Octobernummer
van Neerlandia. We hopen in het volgend nummer U te kunnen beantwoorden.

Ingezonden.
Valsche schaamte.
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Zwaantje Hendrika M ...., ongehuwde studente in de moderne letteren verzocht aan
de Rechtbank te 's-Gravenhage hare voornamen te mogen veranderen in Emmy
Harriet; zij voerde als gronden daarvoor aan, dat zij haar voornamen leelijk vindt,
voor Nederlandsche ooren belachelijk, althans de eerste voornaam en voor
buitenlanders onverstaanbaar.
De Officier van Justitie concludeerde tot afwijzing van het verzoek; deze vond
het inzicht van adressante in hare voornamen van de algemeene opvattingen afwijkend
en integendeel de voornaam Zwaantje, als het symbool van blanke sierlijkheid en
statigheid, voor een ongehuwde studente in de moderne letteren bijzonder
aantrekkelijk; bovendien zou de consequentie van het standpunt van adressante er
toe moeten leiden, dat specifiek Nederlandsche namen zouden moeten wijken voor
exotische voornamen als Emmy en Harriet.
De Rechtbank was mede van oordeel, dat de voornamen van adressante geenszins
leelijk of belachelijk zijn, veeleer het tegendeel en zelfs de eerste voornaam vol
karakter en beide in allen gevalle veel meer passend voor een Nederlandsche vrouw
dan de vreemde voornamen, die adressante wenscht, en die ook in het oog van
buitenlanders juist daarom veeleer belachelijk zouden kunnen schijnen.
De beschikking der Rechtbank is van 20 Juli j.l. en genomen door Mrs.
Schlingemann, Berger en Bynen.

Mededeelingen.
Nuttig aandenken.
Als blijvende herinnering aan het Regeeringsjubileum van Koningin Wilhelmina is
op het eiland Sint Maarten (Antillen) geld bijeen gebracht tot stichting van een
openbare leeszaal.
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Handelsbetrekkingen met West-Indië.
De Heer A.W. Drost, landbouwconsulent bij het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel in Suriname, tijdelijk in Nederland, hield 17 Sept. van 2-5 uur
in het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam zijn eerste zitting tot het geven
van inlichtingen aan belanghebbenden. De volgende zittingen zijn 1 Oct., 15 Oct.,
29 Oct. enz. dus om de veertien dagen 's Maandags.

Gegronde klacht.
Te Kaapstad heerscht - dat kan men meermalen in Neerlandia lezen - een goede
Nederlandsche geest.
Dat het Regeeringsjubileum er geestdriftig gevierd is spreekt vanzelf.
Nederlandsche uitgevers van jubileumliederen hebben echter verzuimd er voor te
zorgen, dat deze ook te Kaapstad tijdig verkrijgbaar waren. Die klacht gewerd ons
althans. En ze zal ook wel opgaan voor andere plaatsen in het buitenland, waar
Nederlanders of stamverwanten wilden mee feesten.
Laat het voor volgende gelegenheden den Nederlandschen uitgevers gezegd zijn.
Tijdige bekendmaking in Neerlandia, dat over heel de wereld in Nederlandsche
gezinnen komt, is een der middelen voor uitbreiding van den verkoop van
Nederlandsche uitgaven.

Rede van Dr. De Visser.
De indrukwekkende rede door Z.Exc. Dr. De Visser op den Stamdag, 26 Mei te
Dordrecht gehouden, is in druk verschenen en tegen toezending van 25 cents te
verkrijgen aan het kantoor van het A.N.V., Groenmarkt 9, Dordrecht (gironummer
38825).

Groep Ned. Indië.
Op 15 September 1923 is als Secretaris-Penningmeester van Groep Ned. Indië
afgetreden de heer H.J.C. Brunet de Rochebrune en als zoodanig opgetreden de heer
P.J. Gerke, Laan Trivelli No. 2. Weltevreden (Java).

Dingaansfeest.
Toen in 1913 het Nationale Vrouwengedenkteeken onthuld werd, heeft President
Steyn den wensch uitgesproken, dat om de vijf jaar een groot Zuidafrikaansch feest
te Bloemfontein zou plaats hebben.
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In 1918 lieten de tijdsomstandigheden het niet toe. Voor de eerste maal zal Steyn's
wensch thans in vervulling gaan. Tegen 16 December a.s. bereidt het ‘Komitee van
die Nasionale Vrouwe Monument’ een grootsche herdenking voor en het hoopt deze
‘vir alle Afrikaners tot 'n godsdienstige, intellektuele en geestelike en nie minder 'n
nasionale genot te maak.’

Gebruikte postzegels.
Zendingen ontvangen van Mevr. L.-M. te Kaapstad (Z.-Afr.) door bemiddeling van
den heer S.H.M. te 's-Gravenhage.

Groep Noord-Amerika.
Het bestuur dezer groep is voor de eerste maal samengesteld als volgt: Voorzitter:
Prof. A. van C.P. Huizinga, Thomson, Conn.; 2e voorzitter: Samuel Pearson, Scranton
Pa; 3e voorzitter: L. Droogleever Fortuyn, Winnipeg (Canada); schrijver: F.E.H.
Gebhardt van Roonburgh, 179 South Trenchard Str., Yonkers, N.Y.; 2e schrijver:
D.P. van den Bergh Sr., Minneapolis, Minn.; 3e schrijver: H.L. Boissevain,
Nieuw-York City; griffier: L.C. Wilten, Minneapolis, Minn.; penningmeester: G.
van Beek, 720 Johnstr., Kalamazoo, Mich.; raadsleden: Gerrit Pon, Chicago, J.H.
Reurs, Boston, Mass.; J.F. Verhoorn, Paterson N.J.
De Groep telt reeds 6 Afdeelingen. De jongste, Minneapolis, heeft tot bestuur; D
P. van den Bergh Sr., Minneapolis, Minn., voorzitter; L.C. Wilten, 114 W. Grantstr.,
Minneapolis, Minn., schrijver; S. Troostwijk, 108 E. 37ste Str., Minneapolis, Minn.,
penningmeester.

Allerlei.
Te Berlijn is een Duitsch-Nederlandsche Film Maatschappij gevormd, die
Nederlandsche geschiedkundige rolprenten gaat vervaardigen voor de wereldmarkt.
Joh. C. Beens boek over Michiel Adriaanszoon de Ruyter heeft de stof geleverd voor
de eerste rolprent, van de tweede zal stadhouder-koning Willem III hoofdpersoon
zijn.
De vierde koloniale vacantieleergang voor aardrijkskundigen van wege het Comité
voor Indische Lezingen en Leergangen wordt van 27 tot 29 December in Amsterdam
gehouden.
Het programma vermeldt: Prof. Dr. J. Wanner, hoogleeraar te Bonn: ‘Die Geologie
von Celebes, speciell van ökonomischen Gesichtspunkte’; Dr. L.F. de Beaufort, hon.
conservator van Koninklijk zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’, te
Amsterdam: ‘De Fauna van Celebes’; vertooning van rolprenten van Celebes met
toelichtende mededeelingen van den heer L. van Vuuren, lector aan de Universiteit
van Amsterdam; Dr. Alb. C. Kruyt, zendeling te Pendolo (Midden-Celebes), tijdelijk
te 's-Gravenhage: ‘De volken, die Midden-Celebes bewonen, en de wijzen van hunne
lijkbezorging.’
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Er komt een tentoonstelling van volkseigenaardigheden en een bezoek aan een
reizigersboot der Mij. ‘Nederland’ staat op het programma. Inlichtingen verstrekt de
Secret.-Penningmeester der Commissie van Voorbereiding, Dr. H.H. Zeijlstra Fzn.,
Zwolscheweg 65, Deventer, bij wien men zich voor 15 October a.s. als deelnemer
kan opgeven.
Er zijn plannen voor een drijvende natuurhistorische tentoonstelling in wording. De
heer Wilh. Deutz en Marius den Outer te Rotterdam en H. van Zanden doen een
beroep op alle natuurliefhebbers om steun voor dit denkbeeld. Het adres van den
laatste is Van-Beverningkstr. 113.

Bijdrageverhooging.
Hun bijdrage hebben nog verhoogd:
C.S.L. te Kobe van f 2.50 tot f 5.-; Dr. A.C.S. te Aalsmeer van f 2.50 tot f 5.-; Dr.
A.J.B. te 's-Gravendeel van f 1.50 tot f 5.-; F.S. te Nijmegen van f 1.50 tot f 2.50;
Mej. J. de L. te Wageningen van f 1.- tot f 2.50; Mevr. A.J.P.P.-H. te Nürnberg van
f 2.50 tot f 5.-; Dr. D.H.A. te 's-Gravenhage van f 3.- tot f 6.-.

Verschenen.
Taaloefeningen voor Surinaamsche scholen door Herm. J. Jacobs en Julius W. Lobato,
bij J.B. Wolters, Groningen.

Comité voor Nederl. Kinderen i.d. Vreemde.
Totaal werd ontvangen f 1866.-, maakt met vorige opgaven f 479652.63 en Mrk.
673323.50; tegenover deze maandelijksche ontvangsten stond een uitgave van f 2826,
dus wederom een achteruitgang onzer middelen van bijna f 1000.-. Zoo snel als in
den laatsten tijd was de afbrokkeling nog nimmer en dat, terwijl de nood stijgt. Zoo
naderen wij langzamerhand het oogenblik, dat wij onzen Nationalen arbeid zullen
moeten opgeven, en de Nederlandsche kinderen in den Vreemde aan hun lot zullen
moeten overlaten, tenzij men ons als vroeger krachtig steunt. De vorige maand kwam
een trein met 600 Hongaarsche kinderen aan, wij gunnen dien kinderen gaarne
Nederlandsche hulp, maar wij meenen, met recht, óók een beroep te mogen doen
voor kinderen van eigen bloede.
Aan 12 Nederlandsche Consulaten konden wij een partij kisten melk zenden ter
verdeeling onder de behoeftige Nederlandsche gezinnen.
Teneinde ons werk te kunnen voortzetten, worden bijdragen gaarne ontvangen
door den
Penningmeester van het Comité,
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postrekening 22889.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Begunstigende Leden.
J.R.A.W. Weenink, p.a. Notaris Van der Amsterdam.
Ploeg, Honthorststr. 18,
Opg. door Dr. H.J.A. van Voornveld,

Zürich.

Jhr. H. Loudon, Huize Voorlinden,

Wassenaar.

Opg. door het Bestuur der Afdeeling

Den Haag.

J.P. Vis, Parkstraat 20,

Arnhem.

Op. door het Bestuur der Afdeeling

Arnhem.

Gewone Leden.
A.P.C. Onderdijk, Scheldestraat 27,

Vlissingen.

B.N.W. Stofkoper, Coosje Buskenstraat Vlissingen.
4,
Beiden opg. door het Bestuur der
Afdeeling

Vlissingen.

Frans Kaakebeeke,

Goes.

Opg. door den Heer C. van Lennep,

Amsterdam.

Mr. J. Hoog, Valeriusstraat 225,

Amsterdam.

Mej. E.P. Pestman, Ziekenverpleegster
Wilhelminagasthuis,

Amsterdam.

G. van Heusden, 2e Const. Huygensstraat Amsterdam.
50,
Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling Amsterdam.
W. Verhagen, Nassaukade 91,

Amsterdam.

Opg. door den Heer W.F. van Heusden, Amsterdam.
Mej. S. Reinders, Cremerplein 12,

Amsterdam.

A.W. Abspoel, Brederodestraat 56,

Amsterdam.

Mevr. C.N. Kuipers, Elisabeth
Otter-Knollstichting, Eikenplein 2,

Amsterdam.

Opg. door den Heer Dirk Kuipers,

Den Haag.
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Mej. Frida Okhuyzen, Plein 29,

Den Haag.

Opg. door Dr. H. Réthy,

Den Haag.

W.C. Riel Jr., Laan van Nieuw Oost-Indië Den Haag.
139,
Mevr. C.H. Costerus, Vogelkersstraat 1, Den Haag.
Zuster A.v.d. Sloot, Gemt. Ziekenhuis,
Zuidwal 83

Den Haag.

C.D. Vos, Voltastraat 8,

Den Haag.

Mevr. Van der Dussen, Charl. de
Bourbonstr. 22,

Den Haag.

Mevr. C.A. Zeegers-Veeckens, v.
Stolkweg 13,

Den Haag.

Mej. M. Derksen, Sweelinckstraat 62,

Den Haag.

E.P. Asselberghs, Hugo de Grootstraat
67,

Den Haag.

Mevr. J.L. Wiselius, Carpentierstraat 148, Den Haag.
W. Kessler, Jacob Catslaan 2,

Den Haag.

Mej. H.B. Wuister, Elandstraat 56,

Den Haag.

Mevr. H. von Roesgen von Floss, Laan Den Haag.
v. Nieuw Oost-Indië 170,
Mej. A. Leysner, Schuytstraat 46,

Den Haag.

Dr. D. Buyze, v. Boetzelaerlaan 201,

Den Haag.

R.J. Huisman, Buitenhof 36,

Den Haag.

Mevr. Alida van der Horst geb.
Roelofsen, 2e Adelheidstraat 135,

Den Haag.

Mej. Truus Hooyer,

Voorburg.

G Visser, Laan v. Oostenburg 39,

Voorburg.

Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling Den Haag.
Hotel Wijkerbrug,

Voorburg.

Opg. door den Heer J.B. van Loenen,

Den Haag.

K.L. Muys, Sonoystraat 97,

Den Haag.

Opg. door Majoor K.E. Oudendijk,

Den Haag.

Mevr. Acket, Goudenregenstraat 167,

Den Haag.

Opg. door Mevr. Kuneman,

Den Haag.

Mevr. E. Bökenkamp-Schmidt, Van
Imhofstr. 50,

Den Haag.

Mr. W.A.C. van Dam, Lischplein 5,

Rotterdam.
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Opg door het Bestuur der Afdeeling

Rotterdam.

Mr. N.M. Lebret, Dennenkamp 81,

Oosterbeek.

Teye de Jong, Arts, Steegoversloot 16,

Dordrecht.

Mevr. Wed. Stempels-Van Caspel,
Bagijnhof 46,

Dordrecht.

Opg. door den Heer H.G.v.d. Esch,

Dordrecht.

C.W. Dresselhuys, Industrieël,

Tiel.

Mr. J. Blom, Adm. b.d. Nederl. Brandw. Tiel.
Mij.,
Mr. P. Oosting, Substituut Off. van
Justitie,

Tiel.

Mr. J. Versteegh, Advocaat en Procureur, Tiel.
Allen opg. door Mr. P. Hofstede Crull,

Tiel.

J.H.S. Wagener, Arts, Hooge der A, 20a, Groningen.
Opg door het Bestuur der Afdeeling

Groningen.

Dr. C. Oudemans, Burgemeester
Weertstr. 65,

Arnhem.

Mej. E.G. Kamberg, Pontanuslaan 57,

Arnhem.

Dr. G. Fabius, Sonsbeekweg 8,

Arnhem.

Notaris G.C.D. Roscam Abbing, Jans
Binnensingel 19,

Arnhem.

Th. Lieftinck, Kastanjelaan 28,

Arnhem.

Mr. W.J. Koppius, Velperweg 19,

Arnhem.

A.H. Martens van Sevenhoven,
Eusebiusbuitensingel 26,

Arnhem.

D.J.H. van Tussenbroek,
Eusebiusbuitensingel 24,

Arnhem.

A.A. Kleynhens, Zijpendaalsche weg 69, Arnhem.
Ds. C. Beets, Weststraat 6,

Arnhem.

Mr. S. Tromp Meesters, Jollestraat 3,

Arnhem.

W.F. van Meurs, Jansbinnensingel 20,

Arnhem.

J.F. van Nieuwkerk, Van Lawick van
Pabststraat 49,

Arnhem.

Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling Arnhem.
Prof. Dr. W. Storm van Leeuwen,

Noordwijk.

Opg. door den Heer H.J. Bakker,

Dordrecht.

Mej. J.E. de Buck, Vaartweg 55,

Hilversum.
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Opg. door Drs. H. de Buck,

Groningen.

Mej. T. Bouman, Vlotbrug,

Hellevoetsluis.

Opg. door den Heer S. Bouman,

Den Haag.

Th. Hennekens, Likeurstoker,

Beek (L.).

J. Garé, Wethouder,

Beek (L.).

Beiden opg. door den Heer H.F.C.
Smeulders,

's-Hertogenbosch.

Jongelieden.
P.H. Hooyer, Koninginnelaan 10,

Voorburg.

L. van der Mark, Jan van Riebeekstr. 41, Den Haag.
G. Muys, Anemoonstraat 153,

Den Haag.

H.R. van den Bergh, Willemstraat 17,

Den Haag.

Mej. E. Flügel, Gerard Reynststraat 24, Den Haag.
Mej. H. van der Ven, Koningin
Sophiestraat 2,

Den Haag.

Mej. T. Slits, Laan van Meerdervoort 482, Den Haag.
Mej. N. van Bemmel, Bezuidenhout 399, Den Haag.
Mej. M.E.P.C. van Welzenes, Van
Galenstr. 25,

Den Haag.

Mej. F. Katz, Laan v. Nieuw Oost-Indië Den Haag.
115,
A.C.C. Folkersma, Laan van
Meerdervoort 159,

Den Haag.

J.M. Borgmeyer, Oude Molstraat 61,

Den Haag.

C. Borgmeyer, Oude Molstraat 61,

Den Haag.

Mej. A. Brienen, Hollanderstraat 99,

Den Haag.

Mej. A.M.F. van der Meer, Ver.
Huëllweg 2,

Den Haag.

A. Ploeg, Obrechtstraat,

Den Haag.

W. van den Kerckhove, Schuitenweg 1, Scheveningen.
Allen opg. door het Bestuur der Jongel. Den Haag.
Afd.
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Groep Nederl. Oost-Indië.
J.D.Th. Hoyer, Emmastraat 24,

Malang (Java).

Opg. door den Heer H. Verhoeven,

Malang (Java).

R.C. Bakhuizen van den Brink, Assistent Buitenzorg (Java).
b.h. Herbarium, Wigmanstraat,
Opg. door den Heer W.F. Winckel,

Tjibeber.

Groep Vlaanderen.
F.A. Symkes, Tandarts, Begijnenvest 192, Antwerpen.
Opg. door den Heer H.F.C. Smeulders,

's-Hertogenbosch.

Groep Suriname.
S.C. Poortvliet, Opzichter Machinist Kol. Emplacement Beekhuizen bij Paramaribo.
Spoorwegen,
Rudolf F. de Vries, Waterkant, Bus 183, Paramaribo.
Ch. Law Hon, Gravenstraat,

Paramaribo.

D.A. Samson, p.a.A.Ph. Samson,
Heerenstr.

Paramaribo.

C. Fernandes, Gravenstraat,

Paramaribo.

Jacob G. Samson Bz., Pinsessestraat,

Paramaribo.

M.F. Malmberg, Hoogestraat 347,

Paramaribo.

H.E. Aletrino, Keizerstraat,

Paramaribo.

Surinaamsch Studentenkorps p.a. den
Heer Anijs, Heerenstraat,

Paramaribo.

Mej. J. Dekker, Gravenstraat 96,

Paramaribo.

Allen opg. door het Bestuur v. Groep
Suriname.

Buitenland.
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Beschermend lid.
Nederlandsche Vereeniging (Centro Holandes),

Secretaria

San Martin 333, Esc. 9,
Buenos-Aires (Argentinië).
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[Marcellus Emants. †]

MARCELLUS EMANTS † (1848-1923.)
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[Nummer 11]
Eylaes 't moet al gesceden syn.
Een oud gezagvoerder volgt nog graag den koers van het mooie schip, waarop hij
lang heeft gevaren. Anderen staan nu aan het roer, jonger en krachtiger menschen,
maar varenslui van groote zeemanschap. Die kunnen echter niet verhinderen dat de
felheid van het lot telkens getrouwen over boord slaat; zij kunnen dan alleen getuigen
van hun dankbare hulde.
Die hulde bracht het laatste Neerlandia aan twee, van wie prof. Kalff voornamelijk
buiten bestuursverband een krachtige steun is geweest voor ons Verbond, en Mr.
Dicke buiten de leiding in Hoofd- en Groepsbestuur niet naar buiten trad. Beide
mannen waren zich bewust van hun kracht, maar eenvoudig en bescheiden, kenmerk
van innerlijke waarde. Van Kalff heb ik dat niet het minst gezien in zijn
voorzitterschap van het Koningin-Wilhelminalectoraat, dat naar prof. Mullers juiste
waardeering, grootendeels zijn bedrijf is geweest. Daarbij ontplooide hij al zijn
kostelijke eigenschappen; in rustige doortastendheid streed hij tegen al de bezwaren,
die uit geldnood en strijdige opvattingen voortsproten; aan kamp geven dacht hij
niet. Zijn gezag als geleerde, zijn naam, openden wegen, die anders licht gesloten
zouden zijn gebleven. Want ondanks al den goeden wil van weerszijden, is het niet
gemakkelijk geweest de voormannen in Amerika en hier onder één gareel te brengen,
en daar ginder een academischen leerstoel te vestigen voor Nederlandsche taal,
letterkunde en geschiedenis. Eens begonnen was het welslagen een eerezaak
geworden, ook omdat onze Koningin vol vertrouwen Haar naam aan het Lectoraat
had gegeven.
Weemoedig was mij dan ook juist dezer dagen, nu Kalff zelf is heengegaan, de
lezing van een studie over Van Noppen1), den grooten Amerikaanschen dichter, die
in 1895 in Holland kwam en onder zijn leiding te Utrecht eerst een paar jaren onze
taal en letterkunde bestudeerde. Aan Kalff dus ook is te danken de zeldzaam mooie
vertaling door Van Noppen van Vondels Lucifer, een kunstwerk waarvan zal
dagteekenen de blijvende wederontdekking van Holland door Amerika. Om Van
Noppen en Kalff wentelen de eerste jaren van het Queen Wilhelmina Lectureship.
En nu Kalff's dood ook mij noode tot uittreding dwong, is van het oorspronkelijk
bestuur nog slechts Wouter Nijhoff over, een stut van groote kracht. Moge echter de
band, die het Lectoraat met het A.N.V. van den beginne af heeft verbonden, nooit
worden verbroken. Twee stammen, boven den grond gescheiden, maar uit één
voedingsbodem: het bewuste, fiere, breede Nederlanderschap.
Dicke's verdiensten voor het Verbond zijn groot geweest, in een tijd dat statuten
en reglementen en boekhouding naar gewijzigde eischen moesten worden hervormd.
Het Verbond had daarvoor een knap jurist noodig, tevens een bezadigd, taktvol man,
die vooral in de Groepsvergaderingen van Nederland de voorstanders van
uiteenloopende richtingen aan zijn advies kon binden. Zijn gezag dan ook was
onmiskenbaar, en menigmaal heeft zijn weloverwogen, altijd in rustigen vorm
voorgedragen woord, het beoogde doel getroffen en verwardheid ontknoopt.
1) Leonard Charles van Noppen bij C. Alphonso Smith. Prepared for the Library of Southern
Literature Vol. XVII, New Edition, 1923.
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Ongemerkt als hij in het Verbond is gekomen - ik heb hem van kind af gekend en
wist wien ik aanzocht - even stil is hij er uit verdwenen. Maar zijn vierjarige
werkzaamheid als Secretaris-Penningmeester zijn van niet te onderschatten beteekenis
geweest.
En nu, terwijl ik dit schrijf, wordt mij uit Grand Hôtel te Baden in de Aargau, het
bericht getelefoneerd van Marcellus Emant's dood. In den nacht van 14 op 15 Otcober
is hij daar gestorven. Niet onverwacht.
In het midden van September heb ik hem bezocht; ik was de eerste, van wien hij
dat goed vond. Zijn besten vriend, dr. Engelenburg van Pretoria, voor de
Koninginnefeesten afgevaardigd, had hij laten afseinen; toch is die later op zijn
verzoek uit Holland overgekomen om hem voor een kort oogenblik te zien. Wij
beiden zijn buiten zijn naasten kring, de eenige landgenooten geweest, die hem in
het laatste tijdperk van zijn leven hebben gekend. Hij was het nog, soms, even, met
een dóórdringend lachtje en een woord, maar meestal was hij de oude Emants niet
meer. De raakheid van zijn wezen was weggedoezeld in stuipingen; loopen kon hij
slechts aan beide kanten gesteund en krom; 't was droevig; hij werd den laatsten tijd
in een wagentje gereden. En dan zat ik bij hem te praten over oude tijden, over het
Verbond, dat wij toch altijd goede vrienden waren gebleven, al waren wij het ook
niet altijd eens. En bij dit laatste kwam er een vleug weer van strijdlust en zei hij
krachtig: Nou!! Wat was hij een eerlijk strijder; wat een pracht van onafhankelijkheid;
wat een trouw aan zijn beginselen. Beginselen? Op eens herinner ik mij een zijner
geestige paradoxen: ‘Beginselen? die hou ik er niet op na; daar heb je niets dan last
van.’ En toch had hij ze, meer en beter dan menigeen: immers men wist altijd en
overal wat men aan hem had.
Ook hij dus dood. Wat het Verbond aan hem te danken heeft, eischt rustiger beraad.
Een groot kunstenaar, een groot vaderlander heeft ver van huis Nederland in hem
verloren. Hij kon als letterkundige en als mensch slechts met zich zelf worden
vergeleken.
H.J. KIEWIET DE JONGE.

De Nederlandsche taal in den Volksraad.
Zooals bekend mag worden verondersteld, werd destijds, toen de bepalingen nopens
den Volksraad en zijn gedragingen werden samengesteld, onder meer voorgeschreven,
dat de taal, welke bij beraadslagingen en in stukken zou worden gebezigd, zou zijn
de Nederlandsche taal; doch tevens dat, feitelijk bedoeld als uitzonderingsgeval, ook
van de Maleische taal mocht worden gebruik gemaakt.
Het komt mij voor, dat toen niet anders bepaald kon worden.
Immers, de Volksraad is het lichaam, ingesteld in een overzeesch deel van het
groote Nederlandsche rijk - een deel, toen nog met den naam ‘kolonie’, en dan nog
verkeerdelijk, benoemd - ter behartiging van de belangen van één groote gemeenschap
van Nederlandsche onderdanen; een lichaam, dat past in een naar Nederlandschen
maatstaf en volgens Nederlandsche begrippen opgetrokken staatsgebouw; en waarin
zitting heeft en had een overwegend aantal Nederlanders.
Het is dus alleszins begrijpelijk, dat men de Nederlandsche taal heeft aangewezen
als de taal voor alle beraadslagingen en ten gebruike in ambtelijke stukken. Daar
echter ook kinderen des lands, mannen van inheemsche afstamming en vreemde
Oosterlingen in den Volksraad zitting zouden nemen, werd de zinsnede omtrent het
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naar veikiezen gebruiken van het Maleisch ingelascht. Men achtte zulks toen noodig,
omdat het aantal personen, geschikt en - daardoor wellicht - geneigd om lid van den
Raad te worden onder hen, die de inheemsche bevolking en de z.g. vreemde
Oosterlingen zouden vertegenwoordigen, betrekkelijk gering was en men hen, die
het Nederlandsch nog niet in voldoende mate machtig waren, niet op eenmaal wilde
uitsluiten.
Tot voor kort werd van het recht om zich, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in
de Maleische taal uit te drukken, feitelijk nooit gebruik gemaakt totdat, nu bij de
jongste zittingen, een der nieuwe, inlandsche leden
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plotseling en eenigszins demonstratief voor zijn recht opkwam, om zijn rede in het
Maleisch te mogen uitspreken. Een feit, dat de gemoederen in Indië eeniger mate in
beroering heeft gebracht en oorzaak is geweest van, hier en daar tamelijk scherpe,
critiek in de Europeesche pers.
Waarvoor naar mijne meening reden bestond.
Formeel had deze inlandsche afgevaardigde gelijk. Hij hield zich aan de letter van
de bepalingen. Maar aan den anderen kant maakte het, juist omdat dit optreden tot
dusverre eenig in zijn soort was, een min of meer pijnlijken indruk, vooral op hen,
voor wie de Nederlandsche taal en het gebruik daarvan iets meer beteekent en die
voorloopig in Indië nog zien een deel van Nederland.
In de Juli-aflevering van Neerlandia schreef prof. Dr. J.C. Kielstra onder meer
het volgende:
‘Een leidende taak op nagenoeg elk gebied, waarop het menschelijk
leven voor groei en ontwikkeling doelbewuste regeling eischt, zoo zou ik
Nederland's taak in Oost-Indië kort willen kenschetsen. Voor het
tegenwoordige zeker, maar niet minder stellig voor afzienbare toekomst.’
Dat zijn woorden, welke ik ten volle kan onderschrijven.
‘Op nagenoeg elk gebied.’ Zeker. En op de eerste en voornaamste plaats bij het
optrekken van het staatkundig gebouw, dat Nederlandsche bouwkundigen zullen
ontwerpen en uitvoeren. De Volksraad kan noch mag zijn een getrouwe nabootsing
van een Nederlandsch Parlement, maar het Nederlandsche karakter, maar het
hoofdkenmerk, moet hij in zich dragen en naar buiten vertoonen en het
niet-Nederlandsche element zal zich aan het Nederlandsche moeten aanpassen; niet
omgekeerd.
Het moge juist zijn, dat wij in de afgeloopen eeuwen en jaren menigvuldig zijn te
kort geschoten in onzen plicht, de inheemsche bevolking van Insulinde op te voeren
tot een hooger zedelijk, geestelijk en maatschappelijk peil, evenzeer een feit is het,
dat men te dezen tot inkeer is gekomen en onze landgenooten, in den laatsten tijd
vooral, met kracht en macht aan de opheffing van het volk ginds hebben gewerkt en
nog werken; en dat al datgene, wat in Indië voor en door de bevolking is bereikt, te
danken is aan Nederlandsche energie, aan het werk van Hollanders.
Die algeheele, thans snel voortschrijdende ontwikkeling rust op Hollandschen
grondslag, wordt door onze leiding mogelijk gemaakt. Indien Indië meer en meer
voortgaat op den weg naar zelfregeering, dan is dit eveneens met Holland's wil en
door Holland's daad. Op de geheele evolutie der inheemsche bevolking staat
Neêrland's stempel afgedrukt en zal daarop, ik wil hopen tot in lengte van jaren,
blijven prijken.
Indië en Nederland zijn, wat beider belangen betreft, saamgegroeid. Toch zal
Holland de leidende partij moeten zijn. Indië zal zich tot het beschavings- en
verstandelijke peil van Nederland langzamerhand moeten opwerken. zich meer en
meer met de Nederlandsche gebruiken moeten vereenzelvigen, natuurlijk, zonder
dat het eigen volkskarakter te loor zou gaan.
In dien gedachtengang past naar mijne meening, ook een toenemende kennis, een
verhoogd gebruik van onze taal daar, waar niet uitsluitend belangen van inlanders
dóór inlanders worden behartigd. Dus zeer zeker in den Volksraad.
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In dit lichaam bevinden zich afgevaardigden van alle bevolkingsgroepen te zamen;
sprekende een aantal verschillende talen.
Een dier talen als leidende te kiezen, zou evenmin oordeelkundig zijn als dat men
daarvoor het Maleisch zou willen bestemmen, omdat lang niet alle inlanders en zeker
niet de meeste Europeanen het zuivere spraakkunstige Maleisch verstaan en spreken.
Een in het Maleisch gevoerd debat zou voor een deel langs de Nederlandsche leden
heen gaan, terwijl die taal zich bovendien ook minder leent voor een op Nederlandsche
leest geschoeide wijze van beraadslagen.
Voor zoover wij de zittende Inheemsche leden van den Volksraad kennen, zijn ze
de Nederlandsche taal voldoende machtig. Bovendien mag men ook dezen eisch wel
aan een lid van den Volksraad stellen, zeker in de toekomst, waarin men zich een in
macht grooter wordend, een Parlement naderenden Volksraad denkt, terwijl de
opleiding van al onze hoogere inlandsche ambtenaren er op is gericht, hen de
Nederlandsche taal voldoende machtig te doen zijn. Om van hen, die in Nederland
hebben gestudeerd nog niet te spreken.
De vele bewijzen van aanhankelijkheid, ook van inlandsche zijde blijkens de
berichten in de Indische bladen ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum betoond,
deden ons zien, dat gelukkig in breede lagen van de inheemsche bevolking de band
met Nederland wordt gevoeld en gewaardeerd.
Welnu, dan ook in de toekomst slechts één taal in ons Regeeringslichaam, en die
taal zij.... de Nederlandsche.
W.A.TH.

De ontvangst van Dr. Viljoen.
Zij, die twijfelen aan de waarde der Grootnederlandsche beweging en de practische
uitvoerbaarheid harer doeleinden, beweren wel eens dat karakter en levensopvatting
van Afrikaners, Vlamingen en Nederlanders te zeer uiteenloopen om ze ooit tot een
drieëenheid aaneen te smeden.
Wij zijn nooit blind geweest voor de verschillende geestesgesteldheden en
behoeften der drie groote groepen van onzen stam, maar ook weten wij, dat hun
afkomst en geschiedenis, hun taal en zeden zooveel overeenkomst en punten van
aanraking hebben, dat men niet behoeft te zoeken naar wat ons vereenigt; en hun
gemeenschappelijke belangen zijn zoo groot, dat het de moeite waard is daarvoor te
ijveren. Daarvoor is het echter noodig, dat Afrikaners, Vlamingen en Nederlanders
elkaar beter leeren kennen. En op welke wijze kan dit beter geschieden dan door
onderlinge kennismaking, die zooveel vooroordeelen met één slag kan wegvagen,
vooral als de beste elementen der bevolking van onze stamgebieden hun stambroeders
komen bezoeken en kennis nemen van het peil hunner beschaving.
De onschatbare waarde daarvan heeft onze voorzitter, de eerste tafelredenaar bij
den eeremaaltijd, Dr. Viljoen, de superintendent van onderwijs in de Kaapprovincie,
2 Oct. in Trianon te Amsterdam door het A.N.V. en de N.Z.A.V. aangeboden,
welsprekend doen uitkomen. Hij wees erop, hoe mannen als Dr. Kiewiet de Jonge,
prof. Pont, prof. Molengraaff, prof. Casimir door hun bezoeken aan Zuid-Afrika de
middelaars zijn geweest om de geestelijke en economische banden tusschen Nederland
en Zuid-Afrika te versterken.
Daar waren dien avond behalve verscheidene bestuurders der ontvangende
vereenigingen, vertegenwoordigers van verschillende onderwijskringen en ook de
handel had er zijn afgevaardigden; oud-minister Van IJsselsteijn zat mee aan en
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voerde het woord. Wat vooral beteekenis had, onze Regeering was vertegenwoordigd
door Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck en Dr. De Visser. Eerstgenoemde uitte, mede
namens zijn ambtgenoot waardeering voor de wijze, waarop het A.N.V. en de
N.Z.V.A. ijveren voor de bevordering der stamverwantschap tusschen de deelen van
den Ned. Stam. Prof. Pont, de heer Wibaut (namens het gemeentebestuur van
Amsterdam) en prof. Casimir voerden nog het woord. En toen antwoordde Dr. Viljoen,
wedijverend in welsprekendheid met al zijn huldigers, als volbloed Afrikaner een
breed patriottisme openbarend en zijn rashumor niet verloochenend.
Een week lang heeft deze stoere stamgenoot door ons land gereisd, verschillende
inrichtingen van onderwijs bezocht, ook de Wageningsche Landbouwhoogeschool,
en een hoogen dunk meegenomen van het peil, waarop het Nederlandsch onderwijs
staat.
De wisselwerking van zulke bezoeken en ontvangsten over en weer kan niet anders
dan de beste gevolgen hebben voor de drieëenheid van onzen Stam.
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Dietsche kantteekeningen.
Eerbiedigt u zelf!
Van Bruggen schrijft in het Hbld.:
‘Wij ook kunnen trotsch zijn.....
O zeker, wij kunnen. Maar zijn wij het ook? Ziedaar de heele vraag. Waar openbaart
zich het vermogen, gezamenlijk te voelen, te bewonderen, te haten, zich beleedigd
te achten? Waar is de gemeenschappelijke stuwkracht? En de gemeenschappelijke
parade, de panache?’
Het werd uit Frankrijk geschreven, dat verklaart veel, dat verklaart vooral de laatste
vraag, maar een miskenning blijft deze bewering.
Klaag onzentwege, dat het gevoel van samenhang niet sterk genoeg is, de
gemeenschap van stuwkracht bij redelijke verwachting achterblijft, maar word niet
onbillijk, mijnheer Van Bruggen. Ge waart er blijkbaar niet, in de lage landouwen,
toen men het zilveren koninginnefeest vierde, anders zoudt gij U anders hebben
uitgedrukt. Daar is het samenhoorigheidsgevoel op schitterende wijze aan den dag
getreden en het was er niet minder echt om, niet minder dietsch nu het afzag van
parade en panache, die in Bergerac meer opgeld doen dan bij de nuchtere
Nederlanders.
Ongetwijfeld, er zijn er onder ons, die tot gemeenschappelijk stuwen gemakkelijker
zouden worden gebracht, als wij iets meer dan platonische bewondering hadden, wat
sterker eerbied voor het begrip, waarvoor alleen de Fransche taal een uitdrukking
geeft, die het geheel dekt.
Wij zondigen in de omgekeerde richting.
Wij hebben heusch geen reden ons te verduiken, wij mogen gerust uitkomen voor
onzen trots, dien wij bijna zonder uitzondering voelen en in gemeenschap voelen als
wij lezen, dat in de jongste herfststormen de zuiver Nederlandsche dienst van de
‘Zeeland’ de eenige was, die varen bleef, toen alle andere hunne booten binnenshavens
hielden. Wij zijn dergelijke dingen wat heel erg vanzelfsprekend gaan vinden. Wij
missen de gave om er ophef van te maken, en wij doen daardoor ongetwijfeld onszelf,
ons volk, ons aanzien in de wereld eenigermate te kort, maar ten slotte is dat niet de
hoofdzaak, veel meer komt het er op aan, dat wij het recht hebben, dergelijke dingen
als iets vanzelfsprekends te beschouwen.
Niet de hoofdzaak, maar daarom toch wel van belang.
Van meer belang dan wij met onze opvatting van ‘goede wijn behoeft geen krans’
daaraan hechten.
Door wat meer nadruk op deze dingen te leggen, kunnen wij ons zelfbewustzijn
versterken, en dat kunnen wij helaas maar alte goed velen.
Onze bladen melden zooiets in een verloren hoekje, met twee, drie regels. Men
stelle zich eens voor, dat het voor een Fransche stoomvaartlijn vanzelfsprekend was
geworden, dat zij voer, als andere thuisbleven, en men poge zich een voorstelling te
maken van de vlammende opschriften, waarmee de pers der Parijsche boulevards
dat tot sterking der nationale fierheid zou uitbazuinen.
Er is een element van valsche schaamte in deze dingen. In ons hart bewonderen
wij den gezagvoerder en de schepelingen, die de reis aandurven, als anderen bij honk

Neerlandia. Jaargang 27

blijven, maar wij vinden het min of meer kinderachtig daarvoor uit te komen. Die
valsche schaamte mogen wij gerust afleggen, men behoeft niemand te kwetsen, als
men er de aandacht op vestigt, dat ons ras, onze stam kerels kweekt van de soort, als
de gezagvoerders en de bemanningen der ‘Zeeland’, al zou het on-Nederlandsch zijn,
om dat te gaan opblazen.
Dat geldt te meer, omdat wij heusch niet alleen op dit gebied, niet in het achterste
gelid staan. Men zie maar eens, met welke waardeering over het werk van onze
afgevaardigden in de Volkenbondsvergadering en in de Roode-Kruisconferentie van
Geneve wordt gesproken.
Dat mag den Nederlanders van natie en van stam gerust duidelijk voor oogen
worden gesteld!
Het gevaar van nationale overschatting, van stamaanmatiging, kunnen wij zonder
gevaar licht tellen, en naar buiten zullen wij met wat meer zelfbewustzijn kunnen
optreden, als wij ons stambewustzijn verstevigen door ons van tijd tot tijd te binnen
te brengen, dat wij waarlijk bij anderen niet achterstaan.
Door ons zelf noodeloos op den achtergrond te houden, moedigen wij alleen
dwaasheden aan bij anderen, die denken, dat zij met ons kunnen doen, wat zij willen.
Als wij onszelf wat meer lieten gelden, dan zou wellicht niet aan de aanstaande
Fransche officieren worden geleerd, dat de eerste lijn van verdediging van Frankrijk
en België wordt gevormd door den Rijn van Coblentz tot aan de uitmonding in zee,
de tweede door de Maas over haar geheelen loop.
Als wij ons zelf wat meer lieten gelden, dan zouden Duitsche potentaatjes zich
wel even bedenken, voordat zij zich tegenover een Nederlander gedragen op de wijze
als de heer L.H. Slotemaker vertelt in de N.R. Ct. van 9 October. Onze ambtelijke
vertegenwoordiging heeft deze geringschatting van een Nederlander niet kunnen
verhinderen, omdat de Landraden en Geheime Regeeringsraden, die zich dergelijke
dingen veroorloven, zich bewust zijn, dat ons volk dergelijke behandeling evenals
de geringschatting der Fransche militaire leeraren met een koelbloedigheid aanvaardt,
die telkens opnieuw dat afschuwelijke woord in herinnering brengt van Jhr. Van
Karnebeek Sr. onze ‘nationale lamlendigheid’. En nu zegge men niet, dat zoolang
men geen kracht achter zich heeft, nationale flinkheid niet baat.
In den regel dwingt zij eerbied af, maar bovendien versterkt zij den eerbied voor
ons zelf en dat behoeven wij.

‘Goede nabuurschap’.
De geestdriftige verslagen over de ontvangst den Nederlandschen persmannen bereid,
die een deel van verwoest België zijn gaan zien, zal menigeen met gemengde
gevoelens hebben gelezen. Wij twijfelen niet of de Vlamingen, die steeds en bij alle
gelegenheden hebben bewezen, dat zij het goed met ons meenen, zullen ook deze
gelegenheid graag hebben aangegrepen, den Nederlanders te bewijzen, hoe zij over
hen denken, maar mag men daaruit nu afleiden, dat er geen wolkje aan de lucht is?
Mag men den strijd van hen, die het wel met ons meenen in Vlaanderen tegen de
kliek in Brussel, die Vlaanderen mede hoopt te treffen door de onhebbelijkheden aan
Nederlands adres, aldus verzwaren en deze kliek aldus steunen door de voorstelling,
alsof hunne werkzaamheid eigenlijk niets te beteekenen heeft?
Stellig, zoolang de omstandigheden betrekkelijk gewoon blijven, heeft de
werkzaamheid van een Comité van Nationale Politiek niet veel te beteekenen, maar
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men vergeet, dat in tijden van spanning het de radicalen zijn, die den boventoon
voeren, en dat dan hun vaste wil de versterking krijgt van het getal.
Ieder, die wat meer studie heeft gemaakt van de tijdsgewrichten, die aan een oorlog
vooraf zijn gegaan, heeft bespeurd, dat op dergelijke oogenblikken het woord is, niet
aan de rede, maar aan de in bepaalde richting gestuwde hartstochten. Zoolang er en wij willen een verandering te dien aanzien zelfs niet wenschen - voor het
Brusselsche kliekje geen tegenwicht is, blijft het een gevaar voor Vlaanderen en voor
Nederland, en is het onverstandige politiek, om de waakzaamheid daartegen, die in
Nederland waarlijk niet al te scherp is, nog af te stompen.
Voert men ons tegemoet: gij bewijst aan dit groepje te veel eer, dan stellen wij
daartegenover de les der geschiedenis, waarop wij zooeven doelden, en het feit, dat
het nooit kwaad kan tegen de slechtste kansen gewapend te zijn.
Dat nu hebben sommige der zoo hartelijk ontvangen journalisten, naar onze
meening te zeer uit het oog verloren.

Opzet of toeval?
Men herinnert zich, dat dank zij de rol, die het Belgisch telegraafagentschap speelt
in de verspreiding van nieuws over Nederland, een allermalste voorstelling der
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Jubileumsviering in Dordt haar weg kon vinden in de wereldpers. Wij weten niet, in
hoever tegenspraak hier iets heeft gebaat, waarschijnlijk zal de leugen slechts in een
deel der gevallen achterhaald zijn. De vraag in hoever hier wellicht opzet in het spel
was, drong zich opnieuw aan ons op, nu het Belgisch Telegraafagentschap van de
rede, die de eerste Nederlandsche afgevaardigde in de Volkenbondsvergadering op
14 September heeft gehouden, een zoo volstrekt onjuiste lezing aan de Nederlandsche
pers zond, en niet alleen aan de Nederlandsche. De briefschrijver van de N.R. Ct. in
Genève zegt, dat hij niemand ontmoet heeft, die de ‘fantastische uitlegging’ van dit
Belgisch telegraafagentschap aan de rede vermocht te geven. Het agentschap heeft
enkele woorden uit hun verband gerukt en daarna aan elkaar gelapt.
Opzet of toeval?
Wij kunnen die vraag openlaten, maar het geval wijst er opnieuw op, dat wij in
den wereldnieuwsdienst niet zoo zijn vertegenwoordigd, als het belang van het
Nederlandsche volk en den Nederlandschen stam dringend eischen. Wij willen ons
thans niet verdiepen in de vraag, of, en zoo ja op welke wijze daarin verbetering kan
worden gebracht, maar meenden op de zaak even te moeten wijzen, omdat het wellicht
het bewustzijn kan verlevendigen, dat hier een doorn in ons vleesch zit, die behoort
te worden verwijderd.

Pioniers.
Een bezoek van een afvaardiging der Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van
Koophandel bij den Amerikaanschen minister van Arbeid in Washington bracht nog
eens opnieuw aan den dag, hoezeer men zich in de groote republiek er van bewust
is dat de landverhuizers van Nederlandschen stam, een verrijking van de volkskracht
beteekenen. De minister erkende de wenschelijkheid van grootere Nederlandsche
landverhuizing naar Amerika, en verschillende bladen vonden aanleiding om de
beteekenis daarvan te onderstreepen.
The Journal of Commerce in het bijzonder wees op de zonderlinge wanverhouding
tusschen de toegelaten aantallen Russen en Nederlanders, terwijl toch juist de
Nederlandsche landverhuizing winst beduidt. Naar aanleiding van den nood in
Nederland verdient dit alles bijzondere aandacht en zouden wij tevens
opmerkzaamheid willen vragen voor de opmerkingen, die Mr. R.A. Fockema in de
Ec. Stat. Ber. maakt over de wijze waarop men in Zwitserland aan hen, die geneigd
zijn tot landverhuizing, steun verstrekt. Als middel tot verzachting van de
werkloosheid, verdient dit voorbeeld navolging. De gelden, door den staat aan
werkloosheidsbestrijding besteed, de gelden vooral voor steun aan werkloozen,
zonder eenige verplichting, die daaruit voor hen voortvloeit, zouden ongetwijfeld
voor een deel kunnen worden aangewend, om hen, die willen vertrekken uit ons land
en die elders een goed heenkomen zouden kunnen vinden, daarbij behulpzaam te
zijn.
Indien bij de leiding van dit werk de nevengedachte tot uitdrukking kon komen,
om Nederlandsche kolonies in het buitenland te stichten en te versterken, zou aldus
voor staat en stam ook nog goed werk zijn te doen; behalve naar Amerika en Canada,
zou de landverhuizing kunnen worden geleid naar de grenzen van ons taalgebied in
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Noord-Frankrijk, waar aan arbeidskrachten nog behoefte is, en aldus ware een
versterking van de volkskracht denkbaar, die tevens versterking zou zijn van den
stam, door uitbreiding onzer beschaving.
Wij hopen, dat de aandacht onzer regeering daarop zal worden gevestigd.

Ter overweging.
Aan het slot van een belangwekkende rede, die Dr. N. Japikse voor de Haagsche
afdeeling hield, heeft hij de wenschelijkheid bepleit van een Oranje-Nassaumuseum,
dat zou kunnen uitbeelden, wat Nederland en Oranje voor elkaar beteekenen en
hebben beduid. Aanleiding tot deze opmerking gaf de uitnemend geslaagde
tentoonstelling in de Gothische zaal, waarvoor zeer groote belangstelling bestond.
Meende dr. Japikse, niet ten onrechte, dat daarvoor in het bijzonder belangstelling
bij de leden van ons Verbond moet worden verwacht, zoo achten wij het onzen plicht
op zijn opmerking hier de aandacht te vestigen. Hier ligt een mogelijkheid, om te
doen wat dr. J. in zijn rede deed, n.l. de geschiedkundige ontwikkeling van de
verhouding tusschen Oranje en Nederland in het juiste licht te stellen; aan de
waardeering voor Oranje moge dan niets behoeven te worden toegevoegd, een juister
begrip zou den aard dezer waardeering alleen nog te haren gunste kunnen wijzigen.
Wanneer een dergelijk museum voorloopig tot de vrome wenschen zou moeten
behooren, zou het dan niet althans mogelijk zijn, dat in ons Rijksmuseum een
doorloopende tentoonstelling van dezen aard in overleg met kenners der
Nederlandsche geschiedenis ingericht werd?
Uit andere Nederlandsche verzamelingen, wij denken bierbij ook aan het
Rijksarchief, zou men evenals ter Haagsche tentoonstelling voor dergelijk doel toch
wel materiaal kunnen verkrijgen.
Wij hopen, dat aan zijn opmerking in breederen kring dan dien van onze Haagsche
afdeeling de aandacht zal worden geschonken, die zij naar onze meening ten volle
verdient.

Wat wij niet en wèl mogen.
Wij hebben een booze opmerking over Neerlandia gelezen in Vlaanderen. De nieuwe
redactie van ons maandblad brengt er niet veel van terecht. Zij is een teleurstelling.
Men verwijt ons in het bijzonder krasse partijdigheid ten opzichte van het
Vlaamsche nationalisme.
Het schijnt uit den treure te moeten worden herhaald, dat ons Verbond de
landsgrenzen en anderer recht om hun eigen zaken te bedisselen, te eerbiedigen heeft.
De vorm van den Vlaamschen strijd is dientengevolge iets, dat zich aan ons oordeel
ten eenenmale onttrekt.
Wij zouden het voor Neerlandia veel bedenkelijker achten, als de voorstanders
van een of anderen vorm van dien strijd ons toejuichten, dan wanneer men ons, zooals
thans geschiedt, op de vingers meent te moeten tikken, omdat wij weigeren te doen
wat Vlaanderen zou willen, dat wij doen.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat wij ons niet bewust er van zijn nu en dan fouten
te maken. Zoo was b.v. de opmerking, dic wij in het Septembernummer in deze
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Kantteckeningen neerschreven over de vraag, of het Verbond zou kunnen doen, in
Gent, wat de nationale Liga er voor de Franschsprekenden doet, er inderdaad naast.
Hier beeft onze schroomvalligheid, ons in den Belgischen binnenlandschen strijd te
mengen, ons, het zij ronduit erkend, parten gespeeld. Wanneer men aan ons Verbond
de middelen er toe verschaft, dan zouden wij inderdaad het recht hebben, naast de
in het Fransch gegeven colleges, Nederlandsche te doen geven. Daarin is niets gelegen,
dat men ons terecht euvel zou kunnen duiden, immers het zou uitsluitend zijn: steun
aan onze taal, die in België wettelijk gelijkgerechtigd heet met het Fransch.
Wanneer evenwel Vlaanderen beweert, dat wij, omdat wij ons van een oordeel
over den boycot onthouden, de Nolfuniversiteit willen laten voortbestaan, dan geeft
het blad een onjuiste voorstelling van hetgeen wij beweerden, en even onjuist is de
slotsom die het blad trekt uit onze opmerking, dat voor de tweetaligheidsgedachte
wel een en ander ware aan te voeren, mits die gedachte gelijkelijk aan weerszijden
van de taalgrens in daden werd omgezet.
Hier was uitdrukkelijk sprake van de tweetaligheid aan de universiteit, niet van
die in het algemeen. Vertrouwdheid van ontwikkelde menschen met meer dan een
taal, behoeft in geen enkel opzicht aan de nationale, aan de stamgedachte afbreuk te
doen, wanneer er eerlijk van tweetaligheid sprake is, en niet, zooals bij de
Nolfuniversiteit, die, wij hebben het uitdrukkelijk gezegd, naar onze meening, den
strijd voor Nederlandsch Hooger Onderwijs bemoeilijkt, en inzoover, inplaats van
winst, verlies beteekent voor onze taal.
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Vlaanderen en de Nederlandsche stam. Wat kan Holland voor
Vlaanderen doen?
Als men in een bijeenkomst van Vlamingen en in het Vlaamsche land verblijvende
Hollanders de vraag stelt: ‘Wat kan Holland voor Vlaanderen doen?’, dan luidt het
antwoord steeds: ‘Veel, zeer veel! Holland kan dit en Holland kan dàt; Holland kan
ons helpen en Holland moet ons helpen!’ Voorbeelden worden aangehaald, toestanden
met elkaar vergeleken en, in de verbeelding van de geestdriftigsten onder de
aanwezigen daagt als het ware, het weze dan ook in de verre nevelen der toekomst,
de zekerheid der verwezenlijking van het nagestreefde ideaal op.
Beschouwt men de dingen echter met een nuchterder blik en toetst men de
mogelijkheden aan den kouden steen der werkelijkheid, dan komt men bizonder
gauw tot het besef, dat wat Holland theoretisch gesproken, zou kunnen doen, practisch
niet altijd uitvoerbaar is, al doet evenwel Holland ten opzichte van Vlaanderen - zijn
bedreigden dam in het Zuiden - ook nog op verre na niet wat het vermag.
Met het woord Holland is hier natuurlijk geenszins bedoeld het koninkrijk
Nederland maar wel het Nederlandsche volk of, enger nog, maar concreter, het
hoofdbestuur en groep Nederland van het Algemeen Nederland Verbond. En nu
herhaal ik de vraag: wat kan het A.N.V. voor Vlaanderen in het algemeen en groep
Vlaanderen in het bizonder doen? Hoe kunnen in het huidige politieke - ook
internationaal-politieke - stadium het stamgevoel en de algemeene Nederlandsche
cultuur in Vlaanderen, met hoop op succes, worden opgewekt en bevorderd? Wie,
van Nederland uit, zonder onophoudelijk in voeling te blijven met de verschillende
richtingen onder de Vlamingen, het aandurven zou op deze vragen een antwoord te
geven, zou groot gevaar loopen zich deerlijk te vergissen over de wijze waarop in
Vlaanderen steun kan worden geboden.
Uit een nadere omschrijving van wat, naar mijn meening - de meening van velen
trouwens - het programma van het Algemeen Nederlandsch Verbond in het
naoorlogsche Vlaanderen dient te zijn, kan het best blijken in hoeverre cultureele
hulp uit Nederland wenschelijk is en waar deze hulp vooral dient geboden. Hier komt
het er trouwens evenveel op aan te weten wat niet als wat wel mag worden gedaan,
omzichtigheid en voortvarendheid sluiten elkander immers geenszins uit.
Het A.N.V. moet, in Vlaanderen, op de allereerste plaats, ijveren voor de
verspreiding in de ruimst mogelijk mate, van de Nederlandsche taal en cultuur met
uitsluiting van alle zuiver politieke middelen. Wil men een concreet voorbeeld, dan
komt ongetwijfeld het Universiteitsvraagstuk daarvoor, meer dan welk ander ook,
in aanmerking. Daar de Vlamingen zelf verdeeld zijn over de oplossing van dit
vraagstuk, kan het niet anders of groep Vlaanderen moet zich houden, buiten den
politieken strijd om, aan de bevordering van het Nederlandsch universitair onderwijs
door wetenschappelijke toe- en voorlichting verspreiding van Nederlandsche werken,
terechtwijzing van wanbegrippen betreffende Nederlandsche cultuur- en
universiteitstoestanden, enz. Op dit gebied zijn het hoofdbestuur en groep Vlaanderen
onlangs nog met vrucht werkzaam geweest. Het arbeidsveld, aldus noodzakelijkerwijs
beperkt, is evenwel nog ruim genoeg om plaats te bieden voor allen, die werkelijk
het hunne willen bijdragen om de algemeen Nederlandsche cultuur in Vlaanderen
vooruit te helpen en op een hooger vlak te brengen. Wie Vlaanderen kent, weet hoe
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laag het cultuurpeil staat bij den gemiddelden Vlaming; dat iemand als de nieuwe
rector van de gedeeltelijk vernederlandschte uiversiteit te Gent, bij de
openingsplechtigheid, een, voor goed-Nederlandsch-verwachtende ooren, bijna
onverstaanbare, sterk naar Vlaamsch dialect zweemende taal sprak, bewijst dat ook
de intellectueelen nog heel wat voorlichting uit het Noorden van noode hebben. Door
het Noorden geholpen, moet groep Vlaanderen in de gelegenheid worden gesteld
talrijke voordrachten en lezingen over Nederlandsche: d.i. Hollandsche, Vlaamsche,
Zuidafrikaansche onderwerpen te houden, Hollandsche en Vlaamsche
wetenschappelijke en letterkundige werken te verspreiden, artikelen en beschrijvingen
van en over landen waar menschen van onzen stam wonen in dagbladen en
tijdschriften te plaatsen, bibliotheken en leestafels op te richten, sprekers, leeraren,
studenten en kinderen tijdelijk uit te wisselen, tentoonstellingen van Hollandsche
kunst in Vlaanderen en omgekeerd op touw te zetten, het gebruik van de
Nederlandsche taal in handel en nijverheid te bevorderen, gelijkstelling der
onderwijsdiploma's in Nederland en België te verkrijgen, enz.
Aan goeden wil ontbreekt het, ik weet het, zoowel benoorden als bezuiden Esschen
niet, maar met goeden wil alleen is niet alles te bereiken. De afdeelingen van groep
Nederland, groep Nederland zelf en het hoofdbestuur bedenken even dat groep
Vlaanderen zoowel tegen vooroordeel en misverstand, in het eigen land, als tegen
den vreemden valutaduivel heeft te strijden. Het intellectueele voedsel uit het Noorden:
boeken, lezingen, voordrachten, waar men in Vlaanderen naar hunkert, kost, in
guldens betaald, schatten van geld aan de Vlaamsche takken. Daarom zou het een
in Vlaanderen zeer op prijs gesteld bewijs van samenhoorigheid zijn, een of meer
afdeelingen van groep Nederland, desgevallend in samenwerking of met de hulp van
groeps- en hoofdbesturen, de aanstichting te zien nemen van het sturen, op eigen
kosten naar Vlaanderen, om aldaar voor de plaatselijke takken: Brussel, Antwerpen
en Lokeren op te treden, van Noordnederlandsche sprekers of kunstenaars. Bij wijze
van proef zou met een of twee sprekers kunnen worden aangevangen.
Welke Hollandsche afdeeling geeft het goede voorbeeld? Vlaanderen brengt haar
bij voorbaat reeds een eeregroet!
Brussel, Oct. 1923.
M.J. LIESENBORGHS.

Allerlei.
Nederlandsch in Londen.
Aan de Londensche universtiteit zullen in het jaar 1923-24, prof. P. Geyl en dr.
Harting behalve taal en stijl te onderwijzen, lezen over middeleeuwsche en 17de
eeuwsche Nederlandsche teksten, Nederlandsche letterkunde sedert 1889, uitgelezen
hoofdstukken uit de Nederlandsche geschiedenis, het middeleeuwsche Nederlandsche
drama, Vondels Lucifer vergeleken met Miltons Verloren Paradijs, Louis Couperus,
en Britsche Diplomatie in het Nederland van de achttiende eeuw.

‘Valsche schaamte’.
Het geval van Zwaantje Henderika, in ons vorig nummer vermeld, is anders
afgeloopen, dan een inzender daar verhaalde. Het Haagsche gerechtshof heeft de
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beslissing der rechtbank vernietigd, en de juffer, die zich voor Zwaantje Henderika
schaamde, heet thans Emmy Harriet.
Mr. B.P. Gompertsz wijdt er een opstel aan in het Hbld., dat hij aldus besluit:
‘Wat hiervan ook zijn moge - de Procureur-Generaal bij het Haagsche Hof en mèt
hem het Hof zelf hebben Zwaantje Henderika in het gelijk gesteld. Om verandering
van voornaam te verkrijgen behoeft geen bijzonder belang gesteld te worden. De
Rechter heeft er alleen tegen te waken, dat bovenbedoelde Napoleontische wet niet
wordt geschonden.
Ik zou het Algemeen Nederlandsch Verbond niet raden in cassatie te gaan bij den
Hoogen Raad. Het zou de zaak om verschillende redenen moeten verliezen.’

Hulde aan Herman Coster.
In Pretoria heeft Woensdag 29 Augustus de heer Lorentz een gedenkplaat voor
Herman Coster onthuld, die in October 1899 te Elandslaagte is gesneuveld. Mevrouw
Lorentz heeft een krans gelegd bij het gedenkteeken, dat Costers teekenachtigen kop
met een passend onderschrift uitbeeldt. Generaal Smuts beschouwde het als een
voorrecht deze plechtigheid te mogen bijwonen. Hij huldigde Costers karakter.
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Na het zilveren Kroningsfeest.
Een korte nalezing op onze berichten en opmerkingen over het zilveren feest der
koningin is onvermijdelijk.
Eerst na de samenstelling van het vorige nummer kwamen de bladen uit Oost- en
West-Indië hier aan met hunne uitvoerige verslagen der feestviering. Onze ruimte
gedoogt niet, dat wij daaruit zelfs maar een gedeelte overnemen van wat onzen lezers
ongetwijfeld belang zou inboezemen.
Wij moeten wel volstaan met hier en daar een greep te doen.

In Batavia
werd 31 Augustus gevierd met een danken bidstond in de drie protestantsche kerken
op den jaardag der Koningin; in de Willemskerk woonde de gouverneur-generaal
met hertog Adolf van Mecklenburg de godsdienstoefening bij. Na de kerk was er
openbaar gehoor bij den gouverneur-generaal en de belangstelling hiervoor was dit
jaar buitengewoon groot. Des namiddags vond de groote ‘Sedekah’ plaats, het groote
Mohamedaansche feestmaal, aangericht door den wedana van Batavia met den
waarnemenden patih. Een duizend gasten namen plaats op de lange lappen wit goed,
door Bataviasche handelaren afgestaan. De waarnemende patih herinnerde in een
rede aan hetgeen er onder Nederlandsch bestuur in Indië tot stand gebracht was.
Hier was de stemming, zij het anders, even opgewekt als aan den grooten
galamaaltijd door den landvoogd aan ruim 100 toonaangevende personen aangeboden;
het Bataviaasch Nieuwsblad dat zich over de Hollandsche dischkaart verheugt,
betreurt het dat de uitgevoerde muzieknummers geen van alle Nederlandsch waren.
De landvoogd vond hartelijke instemming voor zijn rede, die besloten werd met een
heildronk op de Koningin.
Des Zondags werd een plechtige hoogmis opgedragen in de R.K. kathedraal, die
overvol was. Van de Koningin-Wilhelminajubileumstichting maakten wij in ons
vorig nummer reeds gewag, wij kunnen daarover thans dus zwijgen en willen er nog
slechts de aandacht op vestigen, dat blijkens de verslagen in de Indische pers, de
deelneming aan de feestviering even verheugend groot was in alle kringen der Indische
maatschappij. als in het moederland.

In Paramaribo
heeft de groep Suriname van het Verbond als inleiding tot de feestelijkheden een
druk bezochte bijeenkomst gehouden op 29 Augustus, die een uitstekend geslaagd
feest werd. De zaal der buitensociëteit was keurig versierd, de opkomst was zeer
groot, de redevoeringen, zangnummers en voordrachten vielen al evenzeer in den
smaak, als het mooie op geschept papier gedrukte program van de firma Heyde, dat
in zijn soberheid een kunstenaarshand verried.
Nadat Mr. J.L. Rietberg, ondervoorzitter van den Raad van Bestuur (die den door
ziekte verhinderden Gouverneur verving) vergezeld van Mevr. Rietberg en freule
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Van Heemstra onder de tonen van het Wilhelmus van Nassouwe, gezongen door een
koor van 100 mannen en vrouwen onder leiding van den heer Doesburg in de feestzaal
was aangekomen, beklom de voorzitter Mr. Dr. Van den Helm het spreekgestoelte
voor zijn feestrede: ‘Hoe Nederland zijn koningschap heeft behouden’.
Hij begon met er zijn leedwezen over te betuigen dat de gouverneur door ziekte
verhinderd was in persoon deze en de overige feestelijkheden bij te wonen en was
de tolk van de geheele vergadering toen hij den wensch voor spoedige beterschap
uitsprak.
Spr. wees op de verknochtheid van Nederland aan het Oranjehuis en bracht naar
voren op welke wijze - vooral in de oorlogsjaren - de Koningin voor en met haar
volk gevoeld heeft.
Het door orkest begeleide koor der Evang. Broedergemeente, onder leiding van
den heer M.F. Doesburg, zong daarna eenige oudvaderlandsche liederen, de heer
C.K. Kesler, ondervoorzitter van de Groep, hield een doorwrochte rede over de
geschiedkundige banden tusschen Nederland en het huis Oranje Nassau, terwijl de
heer A.Ph. Samson, Penningmeester der Groep, vaderlandslievende voordrachten
van Kloos, Schimmel en Schaepman op gloedvolle wijze voordroeg, welke alle
langdurig werden toegejuicht.
Aan den Voorzitter, den leider van het koor, Mej. Del Leon en de heeren Kesler
en Samson werden kransen aangeboden. Met recht mocht de Voorzitter in zijn
slotwoord verklaren, dat de bijeenkomst schitterend geslaagd was.
De feestviering zelf is blijkens het verslag in De West ondanks de ongunst der
tijden zeer opgewekt verloopen. De drukte was geweldig groot en de meeste nummers
zijn uitstekend geslaagd. Vrijdagmorgen werd het standbeeld der koningin onthuld,
duizenden schoolkinderen met oranjesjerpen en vlaggetjes lieten vaderlandslievende
liederen hooren, ‘de plechtigheid was indrukwekkend. De eenige schaduwzijde was
het.... ontbreken van schaduw.’ Een twintigtal kinderen werden door de warmte
bevangen, maar bij geen had het ernstige gevolgen. In plaats van den goeverneur
sprak Mr. Rietberg, die aldus zijn rede besloot:
‘Dit beeld is een welsprekend antwoord van Suriname aan hen, die den treurigen
moed hebben om aan Nederland te raden zich van zijn Westindische Koloniën te
ontdoen. De geloften, door U zooeven namens de bevolking van Suriname afgelegd,
zal Koningin Wilhelmina zeker hooglijk waardeeren.
Moge dit beeld tot in lengte van dagen het zinnebeeld zijn van Suriname's liefde
voor Koningin Wilhelmina en Haar Huis. Leve de Koningin!’
Ook de Boschnegers hebben tot ver in de bovenlanden bij dit koninginnejubileum
feest gevierd.
Eveneens op

Curaçao
was het de Verbondsgroep, die het feest inleidde, door een feestavond op Zaterdag
25 Augustus. De groep ‘Nederlandsche Antillen’ heeft genoegen beleefd van deze
feestviering, die werd bijgewoond door den goeverneur en zijn beide zoons, Ds.
Eybers was feestredenaar, na het Wilhelmus werd het Verbondslied gezongen, het
Vlaggelied, 't Wien Neêrlandsch Bloed weerklonk, een tooneelstukje, levende beelden
en lichtbeelden werden vertoond, en dansen uitgevoerd. Ds. Eybers herdacht in zijn
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rede ook het zilveren feest van het Verbond, dat voor de belangen van den
Nederlandschen stam, zoo betoogde hij, met veel vrucht is werkzaam geweest. Wij
moeten fier durven zijn op ons Nederlanderschap, zei spreker. Bij de
lichtbeeldenvertooning werd het portret van Dr. Kiewiet de Jonge luide toegejuicht.
De feestviering had op 29, 30 en 31 Augustus plaats. De Curaçaosche courant
getuigt, dat zij uitnemend verliep, de blijdschap en de vreugde waren algemeen, rust
en orde werden niet gestoord, buitengewoon groot zijn de betuigingen geweest van
liefde en verknochtheid aan Oranje en Nederland, door Curaçao bij deze gelegenheid
gegeven.

Te Kaapstad
- zoo schrijft men ons van daar dd. 7 Sept. - nam in den voormiddag van 31 Augustus
Consul dr. Groenman te zijnen kantore gelukwenschen in ontvangst, en in den
namiddag ontving de consul in den tuin van zijn woning ‘Waterhof’, waar de vele
gasten genoeglijk op de ruime verandahs vergaderden. Ook vice-consul Loopuyt en
zijne echtgenoote waren aldaar aanwezig. Aan de bezoekers werd een gedenkpenning
uitgereikt Er heerschte een aangename, feestelijke stemming.
Op Zondagmorgen stroomden meer dan ooit de kerkgangers naar onze oude
vaderlandsche bedehuizen. Even voor half elf kwamen Burgemeester Verster,
Onderburgemeester Cunningham en de Stadsklerk, de heer Finch, voorafgegaan door
een lakei, die de teekenen der
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stedelijke waardigheid droeg, in vol ambtsornaat ter kerke en even later verscheen
de Nederlandsche consul, Mr. F.E.T. Groenman in consulaire uniform. De hooge
bezoekers werden ontvangen door ouderlingen en naar hun plaatsen geleid. Het deed
ons goed te zien, hoe vele Nederlanders, die men niet steeds in dit historische
kerkgebouw aantreft, op dezen dag ter kerke kwamen, om met onze Afrikaner broeders
God te danken voor onze Koningin. De dienst was van begin tot eind uiterst plechtig
en onze dankbaarheid gaat uit naar den bejaarden predikant, Ds. J.P. van Heerden,
die in voortreffelijke Hollandsche taal, gesproken heeft van Nederland, van Oranje
en van de Vorstin der Nederlanden.... Wij, die reeds zoo lang van het lieve Vaderland
weg zijn.... die meenen in het nieuwe land een nieuw Vaderland gevonden te hebben,
gevoelden het, dat wij in het binnenste van ons, beminnen en waardeeren het land
van Oranje.... en dat wij dat land, met alles wat er toebehoort, steeds zullen liefhebben.
Steeds en steeds weer in zijn predikatie kwam Ds. Van Heerden terug op de grootheid
van Nederland, zijn liefde voor zijn Koningin, het edel karakter der Vorstin, de
roemrijke geschiedenis van het Huis van Oranje... de godsdienstzin onzer vorsten,
en het verband met dit alles tot Zuid-Afrika. Het koor zong prachtig en
indrukwekkend, de psalmen en gezangen, voor de gelegenheid gekozen, klonken
machtig door de gewijde ruimte..... en wij Nederlanders..... mannen en..... wellicht
ook vrouwen.... die misschien meenden reeds lang van den geboortegrond los te zijn,
waren tot diep in de ziel aangedaan en verlangden naar Holland.... ons Moederland.
Des avonds preekte Ds. Joubert in dezelfde kerk, waar vooral jong Afrika
tegenwoordig was. Hebt gij ooit getwijfeld aan de liefde van Afrika voor Nederland?
O, gij hadt hem moeten hooren, den jongen, geestdriftigen Ds. Joubert, daar in de
stampvolle kerk, op dezelfde plaats waar ook Jan van Riebeeck God dankte voor
Nederland. Met dankbaarheid herdacht Ds. Joubert de jaren in Nederland doorgebracht
en met geestdrift maakte hij melding van zijn eerbiedige bewondering voor onze
Koningin, die hij kende als een Vrouwe met oprechten godsdienstzin.
In alle andere kerken binnen den Ring van Kaapstad, en over de geheele Kaapsche
Provincie, en naar ik meen, over de lengte en breedte van de Unie van Zuid-Afrika,
werd er dien dag hartelijk gebeden voor de Vorstin, wier zegenrijke invloed zich ook
in deze gewesten zonder ophouden laat gelden.
Op Zaterdag 1 September was het groote Kinderfeest in het Afrikaner Koffiehuis
een groot succes en het gelukte den leidenden dames onze kinderen in de ware
stemming te brengen, zoodat onze Afrikanertjes en in Afrika geboren Hollandsche
kindertjes vol geestdrift waren voor Vaderland en Vorstin. Allen droegen de
gedenkpenning en er was een overvloed van Oranje. Aan geschenken en lekkernijen
ontbrak het niet.
Voor de feestviering op 6 Septemmer had de Nederlandsche gemeenschap van
Kaapstad het stadhuis van Zeepunt in beslag genomen. Verschillende Commissies,
alle vereenigd onder een centraal bestuur hadden zich druk geweerd. Te ongeveer
7.30 begonnen de groote ‘dubbeldekkers’ (dubbele tramwagens) bezoekers zonder
tal voor 't stadhuis te ontladen, motorwagens kwamen van alle kanten en een
levendiger en opgewekter tooneel, onder de electrische lampen, kan men zich niet
voorstellen. Spoedig was de zaal geheel gevuld met een blijde menigte. Consul
Croenman is nog steeds rouwdragend en als de hoofdpersoon van den avond hadden
wij dus Vice-Consul Jac. Loopuyt, met zijn echtgenoote Mevr. Loopuyt-Maas. De
onverwachte groote politieke bijeenkomst van Generaal Smuts, aan den vooravond
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van zijn vertrek naar Europa, veroorzaakte de gedwongen afwezigheid van eenige
gasten op wier aanwezigheid wij hadden gerekend. Deze kleine verandering deed
echter niets af aan het feit, dat geheel Kaapstad vertegenwoordigd was. Wat de
Nederlandsche gemeenschap betreft, was men vrijwel voltallig.
Even na 8 uur weerklonk het ‘Wilhelmus’, staande gezongen, en namen President
Reitz en andere genoodigden hun plaatsen in. De heer J.L. Schoeler bracht op de
eerste plaats dank aan den heer Tinus de Jongh, die het meest had bijgedragen tot de
smaakvolle versiering van de feestzaal. Hij heette de aanwezigen welkom en sprak
een bizonder woord van hulde tot Mevrouw Loopuyt-Maas. Het bericht was nog
alleen uit particuliere bron verkregen, doch men wist thans, dat de Koningin Mevr.
Loopuyt de Oranje-Nassau Orde verleend had.
Namens eenige vrienden, - ook uit naam van Consul Groenman - wenschte hij
Mevr. Loopuyt bij deze gelegenheid een kleine hulde aan te bieden. Daarop trad Mej.
E. Luyt naar voren en overhandigde Mevr. Loopuyt een fraai bloemstuk, onder luide
betuigingen van bijval. De heer Schoeler verzocht daarop den heer Loopuyt het
woord te nemen. De korte, doch kernachtige en welsprekende toespraak van den
vice-consul droeg de algemeene goedkeuring weg en de herhaalde toejuichingen en
het ‘Leve de Koningin, Hoezee!’ aan 't einde, deden het gebouw daveren. Mevrouw
Engers droeg daarop met haar fraai stemgeluid en volmaakte zegging het feestgedicht
voor van J.L. Schoeler, hetwelk een diepen indruk maakte en aanstonds geestdriftige
toejuiching verwierf met luid geroep om den schrijver. De heer Sas bracht hulde aan
Mevr. Engers en dankte den heer Schoeler voor het gedicht. Het zingen van Mevr.
Van Loo-de Fries was als steeds uitmuntend. Het tooneelspel van Mevr. Sievers en
Dr. Rijss was ver boven het peil van ‘liefhebberij-komedie’. De één-akter ‘Vóór het
Diner’ van Mevr. Simons-Mees werd op volmaakte wijze gespeeld. De
violoncel-uitvoering van den heer Cats, met begeleiding van Pierre de Beer liet
eveneens niets te wenschen over.
Van den rusttijd en de overvloedige ververschingen genoot iedereen. De
gezelligheid en de feestvreugde waren volmaakt. Een schooner feest liet zich niet
denken.
Het programma werd voortgezet door de heeren Simmelink (viool) en Estarippa
(piano), die zich op uitnemende wijze van hun taak kweten. Daarop volgde een
uitvoering van een ‘Koffiepraatje’, ‘Holland in Afrika’, die werkelijk glansrijk was.
Acht Hollandsche dames, allen in nationale kleederdracht van verschillende gewesten,
zaten genoeglijk bijeen. Van praten gaat men over tot zingen.... de vroolijkheid neemt
toe; eerst drinkt men koffie, maar later ‘boerenjongens’, en de boerinnetjes beginnen
een lustigen dans. De dames Howe, Engers, Sievers, Rijss, Beeker, en de jongedames
E. Luyt, C. Loopuyt en Van Rijswijk, volbrachten hier een werkelijk kunstwerk,
hetwelk alle aanwezigen deed genieten. Spoedig zong men mede en moest het
‘Kroningslied’ herhaald worden. De ‘samenspraak’ was geschreven door den hr.
Sas, aan wien ook veel dank ten deel viel. De hr. Van Ginkel en zijn dochter
verwierven ook bijval met hun door den eerste vervaardigde Hulde aan de Koningin.
Ook de voordracht van den heer W. Sas werd algemeen op prijs gesteld, terwijl
daarop de onvergelijkelijk schoone muziek van onze bekende musici Jan Luyt en
Pierre de Beer als gewoonlijk een geestdriftige toejuiching verwierf. Het vioolspel
van Luyt in den ‘Danse Tzigane’ was wondermooi.
De heer Schoeler bracht hulde aan allen. Hij wees er op, dat wij, de Nederlandsche
gemeenschap te Kaapstad, op allerlei kunstgebied over de beste krachten beschikten.
Hij getuigde met voldaanheid over dezen avond van Hollanders... door Hollanders
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voorbereid... met Hollandsche kunst... en voor een groot en gedenkwaardig Hollandsch
doel. Hij wilde van deze gelegenheid gebruik maken om éénheid te prediken,
onderlinge liefde en samenwerking in alles.... met weglating van alle kleinheid en
neigingen tot afscheiding. Deze avond had getoond hoe goed dat ging en wat er met
vereende krachten kon gedaan worden.
De vroolijkheid begon zich daarna nog meer te doen gelden. De heeren Tinus de
Jongh, Jan van Balen en Pieters verschenen op het tooneel, met guitaar, mandoline
en viool en allen zongen de oude Amsterdamsche deun-
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tjes mee. Kort daarna werden de stoelen weggeruimd, weerklonk de verleidende
dansmuziek en aanstonds was het bal in vollen gang... In de bijzalen waren vroolijke
groepen bijeen en werd er nog menig hartelijk woordje gesproken. Overal heerschte
feestvreugde en wij vierden een Koninginnefeest, dat door geen enkele wanklank
verstoord werd. Het was een genotrijke avond, van 't begin tot het einde.
De goede stemming duurde voort in de groote tramwagens, die voor het stadhuis
te Zeepunt hun levende en levendige lading opnamen om ze laat in den nacht naar
het midden van de stad te brengen.’
Met bijzondere erkentelijkheid dient hier te worden gewaagd van de wijze waarop
DeBurger, Die Weste, De vriend des volks en andere bladen in met plaatjes en
portretten verluchte opstellen getuigden van hun oprechte belangstelling voor dit
Nederlandsch gedenkfeest. Voor De Burger schreef prof. Dr. A.C. Bouman een
opstel, over Nederlands plaats in de wetenschap gedurende de regeering der Koningin.
Andere opstellen zijn gewijd aan onze economische ontwikkeling, de letterkunde,
de muziek, enz.
In Nederland, het weekblad voor de Nederlandsche kolonie in A r g e n t i n i ë vinden
wij uitvoerige berichten over de feestviering in Buenos Aires, Rosario, en de
Paraguaysche hoofdstad Asuncion, die alle uitnemend geslaagd blijken te zijn, in
volle harmonie en met een nog nooit zoo sterk geuite geestdrift heeft men feestgevierd.
Het blad brengt bijzondere hulde aan de Nederlanders, die zich voor de voorbereiding
moeite hebben gegeven. De Zuidamerikaansche pers blijkt aan het feest onzer
Koningin veel aandacht te hebben gewijd.
Een zinnetje moeten wij even knippen uit Nederland:
‘Wat ons echter smartelijk getroffen heeft, is, dat wij, die zoo vol ongeduld zaten
te wachten op telegrammen, die ons tenminste iets over de viering in ons vaderland
meldden, daarvan verstoken zijn gebleven. Telegraafagentschappen en eigen
briefschrijvers, die de Argentijnsche pers bedienen, behandelen ons vaderland uiterst
karig, en zoo zijn wij niets te weten gekomen. Wij hopen, dat men er ook in Nederland
eens aan denke, hoe gewichtig het voor het verspreiden van nuttige wederzijdsche
kennis in Nederland en Argentinië is, er voor te zorgen, dat de groote gebeurtenissen
van den dag in het leven der beide naties daarginds en hier bekend worden gemaakt,
en dat de pers het middel is, dat bij uitstek daarvoor in aanmerking komt. De
aanstichting daartoe kan de regeering niet nemen, maar zulk een inlichtingendienst
kunnen de regeeringen bevorderen. Andere regeeringen in en buiten Europa zorgen
daarvoor. Zou onze regeering dat óók eens niet kunnen doen? Wij hebben er al
zoovaak op gewezen, dat Nederland en Argentinië elkander zoo weinig kennen.
Bevordering van telegrafische berichtgeving zou aan dit euvel in groote mate tegemoet
komen!!’
K.d.J. schrijft ons uit Zwitserland over de Nederlandsche feestviering te B a z e l .
‘Viering in den vreemde van een groot nationaal feest heeft haar eigen kleine
bekoring; geen wappering in vreugdevolle straten van kleurige vlaggen, geen
optochten met vroolijke muziek, geen klokgelui; niets in de dagelijksche omgeving
wekt stemming en viert mee. 't Zijn enkelingen, verloren in andersoortige massa, die
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door een wilsdaad opgaan om te getuigen van wat wel in hun leeft, maar niet van
buiten uit in bruising is gebracht.
Vandaar dat aan een feestelijke bijeenkomst van Nederlanders in de verstrooiing
in den aanvang licht de stemming zal ontbreken, die ieder voor zich zelf verwacht,
dat komen zal. En komen doet ze, want wat op 's harten grond leit, welt zeker naar
de keel. De aldaagsche gebondenheid aan vreemde, niet-Hollandsche omgeving lost
zich op, het gevoel van nationale verwantschap groeit en wordt zich onderling bewust,
men leeft in de gedachte, die aanleiding was tot de samenkomst, in dit geval te Bazel,
in hotel Univers, op 6 September, de herdenking van den zilveren Koninginnedag.
Gekomen met de bedoeling aan het feestmaal deel te nemen als ieder ander, werden
mijn vrouw en ik verrast door de hoofsche uitnoodiging bij monde van den heer
Nachenius, onzen Consul, om aan tafel van allen de gast te zijn, een onderscheiding,
die op ons Verbond terugvalt en ook daarom door ons zoo hoog gewaardeerd.
De leiding had de voorzitter der Vereeniging, de heer J.G.L. Houthuysen, die dan
ook den dronk instelde op onze Koningin, wier beeltenis naar de schilderij van
Thérèse Schwartze in kleurendruk de spijskaart sierde. Bloemen en vaderlandsche
kleuren overal. En wat een verrassing was, een Bazelsch muziekgezelschap, dat als
dank voor de in Amsterdam bij een wedstrijd ondervonden gastvrijheid, uit eigen
beweging zijn diensten had aangeboden, speelde er lustig op los. In goede aarde viel
dan ook onder tafel de vlotte toespraak van den dirigent, die hun aanwezigheid
verklaarde als een hulde aan Nederland. Natuurlijk in het Duitsch. Ook in het Duitsch
was een toepasselijk woord, vrij en vrank, door een potig Volendammertje
uitgesproken, dat met zijn zusje tot aller blijde verrasing in de zaal verscheen, 't
Waren de kinderen van onze Vice-Consul en Mevrouw Hassig, welke laatste evenals
Mevrouw Nachenius, de consulsvrouw, schoon niet van Dietschen bloed, oprecht
voor en met Nederland voelt.
Op dat Duitsch moet men niet smalen. Zelf ook heb ik den tijd gehad, dat ik daar
anders over dacht, maar in zijn ontwikeling heeft het Verbond mij ook dit geleerd,
dat het niet mogelijk is om onder landgenooten in het buitenland altijd en overal de
eigen taal te gebruiken. De omstandigheden dwingen vaak tot anders, zonder dat
daarbij aan opzet of voorkeur hoeft te worden gedacht. In dit geval zijn het de
Zwitsersche vrouwen van Nederlanders, die onze taal niet verstaan, zoodat zelfs aan
dit echt nationale feestmaal Nederlandsch en Duitsch door elkaar klonken, zonder
aan het karakter iets te schaden. Des te meer zijn te waardeeren, zij die als enkeling
verloren in vreemd taalgebied, van harte Nederlander blijven, al klinkt niet altijd de
moedertaal van lichte smetten vrij. En daarom zijn Nederlandsche vereenigingen
zoo goed, omdat door aansluiting de leden elkaar stevigheid geven en in de geregelde
bijeenkomsten de schotjes worden neergehaald. Dat bewijst ook Bazel. dat voor 2
jaar begon met ongeveer 10 en nu al vijf en veertig leden telt.
Na den maaltijd, waaraan buiten de gasten 21 personen deel namen (het waren
behalve Consul Nachenius, Vice Consul Hässig, de Heeren Lier, Verduin, Berchtold,
Wortelboer, Van Spijk, allen met hunne vrouwen, de heeren Houthuysen, Bult, Reis
en Moltzer en de dames Mevrouw en Mej. Wertwijn en Mej. Stoltz) volgde in een
andere zaal de keurige ontvangst door ons Consulaat, waarvan het glanspunt was de
voortreffelijke Vaderlandsche rede door Consul Nachenius voor ongeveer zeventig
hoorders, landgenooten zoowel als aanzienlijken uit Bazel, onder groote aandacht
uitgesproken. Middelpunt onder de bezoekers vormden de beide heeren Sarazin, die
hun warsheid van elk vertoon ter eere van dezen dag hadden ter zijde gesteld en zich
hadden getooid met hun commandeursorde van Oranje-Nassau. Hun aanwezigheid
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bracht mij in gedachte terug tot een bezoek, kort voor den oorlog, in de vorstelijke
woning van deze twee beroemde wegbereiders in het donkere land van Celebes en
tot de aanleiding daartoe, de poging om tusschen de zes kleine staten van Europa op
geestelijk en oeconomisch gebied de toenadering te bevorderen. Een plan, dat voor
verwezenlijking vatbaar is gebleken en waarvan de eer toekwam aan Mr. H. van de
Rivière te Groningen.’
Ook de Nederlandsche Kolonie te Ta m p i c o heeft op voorstel van Consul G. Welter,
op feestelijke wijze den geboortedag van de Koningin gevierd. Een boottocht, op
Zondag 2 September, naar Cruz, een rancho aan de Tamesi rivier, slaagden uitnemend.
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Drie groote motorbooten, keurig met bloemen en groen versierd, door de
Nederlandsche petroleumonderneming ‘La Corona’ kosteloos verstrekt, boden plaats
aan ruim 50 deelnemers.
Op de rancho Cruz werd een aardig feest gevierd. Er werd een afzonderlijke dronk
uitgebracht op het welzijn van H.M., waarna de kolonie onze bekendste vaderlandsche
liederen zong.
De vertegenwoordiger van het Verbond, die ons hiervan bericht, besluit zijn
mededeeling:
‘Het doet mij bizonder genoegen U te kunnen mededeelen, dat op eene hooge
uitzondering na alle aanwezige Nederlanders lid van het Algemeen Nederlandsch
Verbond zijn.’ - Zoo behoort het!
Te K o n s t a n t i n o p e l zag men op den feestdag een nog nimmer gezien aantal
landgenooten op het Gezantschap bijeen.
Onze Gezant, Baron Van Welderen Rengers, hield eene toespraak, die met een
driewerf hoezee voor onze Vorstin eindigde, waarop de aanwezigen tezamen het
Wilhelmus en het Wien Neerlandsch Bloed zongen. Met algemeene stemmen werd
besloten een telegram van aanhankelijkheid

Hollanders en genoodigden op het feest ter eere van H.M. de Koningin gevierd, 2 September te
Tampico (Mexico).

aan H.M. te zenden, en de kolonie mocht de voldoening smaken, hierop door
bemiddeling van het Gezantschap eene dankbetuiging te ontvangen.
‘Het feest was echter niet zoo spoedig afgeloopen’, schrijft onze vertegenwoordiger.
Wij kregen in de groote zaal nog enkele zangnummers te hooren en eenige klassieke
dansen te zien, die bij de aanwezigen luiden bijval vonden. Een woord van dank is
hier op zijn plaats aan onzen Gezant en Mevrouw Rengers, die er steeds zoo
uitnemend in slagen hunne genoodigden te doen voelen dat zij zich op een klein
stukje Holland bevinden, dat men bij hen ‘thuis’ is.’
Te S i n a j a heeft dr. Hendrik Muller, onze gezant in Roemenië, opnieuw gelegenheid
gevonden, in een rede tot zijn Nederlandsche gasten, te doen blijken van zijn warme
belangstelling voor de Nederlandsche zaak. In antwoord daarop sprak de waarnemende
consul te Campina, de heer W. Stuart, die den gezant huldigde voor de wijze, waarop
hij een band tusschen de Nederlanders en het vaderland weet te onderhouden en te

Neerlandia. Jaargang 27

verstevigen. Voor het feestmaal had de gezant ditmaal alle Nederlanders in Roemenië
uitgenoodigd, een zestigtal personen gaven aan zijne uitnoodiging gehoor.
In A t h e n e waar de Nederlandsche kolonie sterk is uitgebreid, door de Hollanders,
die uit Smyrna hebben moeten vluchten, gaf de gezant, de heer Advocaat, een
ontvangst en op 6 September werd een opgewekt feest gevierd in een mooien tuin
even buiten de stad.
Om der wille van de merkwaardigheid der beeldspraak, willen wij nog even iets
overnemen uit het opschrift op het goud gelakte scherm, dat de Japansche vereeniging
in Batavia aan de Koningin heeft aangeboden:
‘Onder de hemelen is er niemand, die Uwer Majesteits roem niet vereert en op
aarde is er niemand die Uwer Majesteits gratie niet gevoelt. Gedurende Uwe
Regeering van vijf en twintig jaren, zijn zoowel de staat als het volk gebleven:
welvarend en vreedzaam.
Door geen gebruik te maken van wapens heeft een ieder in de zegeningen van den
vrede kunnen leven. Zelfs de deugden van Yao en de verdiensten van Yu uit de
Oostersche klassieken, kunnen de vergelijking met de deugden en verdiensten Uwer
Majesteit niet doorstaan’

Ter gedachtenis aan Joh. Scheuerman.
Het Bestuur der Afd. Nieuw-York verzoekt ons het volgende te plaatsen:
Het was den 16den October reeds een jaar geleden, dat de Hr. Joh. Scheuerman
ons ontvallen is, en nog betreuren wij het verlies. De Afdeeling Nieuw Nederland
kon en kan noode menschen, zooals onze overleden tweede Voorzitter, missen.
Hij was een voorbeeldig huisvader, en een hulpvaardig en ijverig lid van het A.N.V.
Stipt, vlug en zaakkundig voerde hij elke opdracht of verzoek door of voor het
Verbond gedaan, uit. Nooit ontbrak hem de tijd, nimmer was hem eenige moeite te
groot, wanneer het de belangen der Afdeeling gold. Het voorbeeld door hem gegeven
zal in vereerende gedachtenis gehouden worden, door allen, wien het vergund was
met hem samen te werken in het belang en tot bloei van de Afdeeling Nieuw
Nederland.
De Afdeeling Nieuw Nederland.
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Overzicht der vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden Zaterdag
29 Sept. 1923 te 's-Gravenhage.
Aanwezig de Heeren P.J. de Kanter, Voorzitter; Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler,
Ondervoorzitter; Dr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningm.; J.E. Bijlo; Jhr. E.
von Bose; Dr. H. Ferguson; S.G.L.F. Baron van Fridagh; O.L. Helfrich; Mr. P.
Hofstede Crull; M.J. Liesenborghs; K.E. Oudendijk; Mr. K.M. Phaff; Mr. W. Thelen;
Th.G.G. Valette; Jhr. E.J.M. Wittert (Ned. Bond in Duitschland) en C. van Son,
Administrateur.
Afwezig met kennisgeving: de Heeren J.S.C. Kasteleyn; Joh. Kesler; Dr. Th. Lens;
Dr. W. van Lingen; Dr. H.W.E. Moller; Dr. Norb v.d. Ouderaa; Prof. Dr. A. A van
Schelven; Omer Wattez; Mr. J. van Winckel.
De Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de nieuwe leden
welkom. Spr. verheugt zich er over, dat eindelijk Groep Noord-Amerika in het
Hoofdbestuur is vertegenwoordigd en dat de heer Lens, die geruimen tijd alleen voor
Groep Antillen zat, weder twee afgevaardigden naast zich heeft. Spr. hoopt dat de
heeren Von Bose en Van Fridagh voor Groep Noord-Amerika zitting hebbend en de
heeren Ferguson en Helfrich, die thans mede Groep Antillen vertegenwoordigen, de
vergaderingen trouw zullen bijwonen en den indruk zullen krijgen, dat de
stambelangen er ernstig behartigd worden. Het Dag. Bestuur beveelt zich in aller
medewerking aan.
De heer Von Bose leest, ook namens zijn medeafgevaardigde een schriftelijke
verklaring voor, waarin wordt toegezegd, dat zij door toewijding hopen te vergoeden,
wat hun aan bevoegdheid mocht ontbreken, daar beiden Amerika niet van aanzien
kennen.
De heer Helfrich dankt ook namens zijn medeafgevaardigde voor het welkom van
den voorzitter en zegt eveneens medewerking toe.

Verslag der vergadering van 9 Juni 1923.
Dit wordt onveranderd goedgekeurd.

Mededeelingen ter kennisneming, o.m.
Zaterdag 15 September bood een Commissie van vijf leden uit het Hoofdbestuur aan
Hare Majesteit de Koningin een huldeadres aan.
Bericht van het overlijden van Mr. W. Dicke. Aan de weduwe is een brief van
rouwbeklag gezonden.
De heer Thelen spreekt een woord namens Groep Vlaanderen ter nagedachtenis
van den overledene, dien spr. gedurende diens Secretaris-penningmeesterschap en
ook later heeft leeren hoogschatten als een stille kracht, die ook den Vlamingen een
warm hart toedroeg.
Bericht van het overlijden van den heer K. van Lennep. Aan de Weduwe en den
Ned. Bond van Burgerwachten is een brief van rouwbeklag gezonden.
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Aan Dr. O. de Gruyter, Directeur van den Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen,
werd 2 Juli een huldebrief gezonden ter gelegenheid van de 50ste
openluchtvoorstelling van Jozef in Dothan.
Nijhoff's Catalogus van wetenschappelijke werken is met medewerking van de
Vereeeniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels, onder de leden van
het Wetenschappelijk Congres te Antwerpen gehouden, verspreid, en aan onze
adressen in het buitenland gezonden.
Aan den heer Rijks te Roodebeeke is steun verleend voor de plaatselijke herdenking
van het Regeeringsjubileum.
Aan Groep Ned. Antillen is een groote verzameling lantaarnplaatjes in bruikleen
gezonden, benevens ten geschenke eenige liederenbundels en tooneelstukken voor
avonden.
De Ned. Vereeniging te Buenos Aires is als Lid toegetreden tot het Alg. Ned.
Verbond.
De Afd. Leipzig is opgeheven. Consul Knobel heeft toegezegd te gelegener tijd
pogingen in het werk te stellen tot heroprichting.
Van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kwam een
mededeeling in dat hij het vraagstuk van de spelling en de schrijfwijze van de
Nederlandsche taal nog niet in een stadium acht gekomen voor een beslissing van
regeeringswege.

Benoeming van leden der Redactie-commissie voor de Groepen Vlaanderen,
Antillen en Noord-Amerika.
Benoemd worden voor Vlaanderen M.J. Liesenborghs, voor Antillen Dr. Th. Lens,
voor N.-Amerika Jhr. E. von Bose.

Verslag van Voorzitter en Secretaris over hun onderhoud met den Voorzitter
van het Dietsch Studenten Verbond over samenwerking.
De Voorzitter deelt mede, dat hij en de heer De Gaay Fortman met den heer L.L.W.
van Soest een aangenaam onderhoud hebben gehad. Daaruit zal zeer waarschijnlijk
een samenwerking met de studenten op practisch terrein voortspruiten.

Benoeming van een lid der commissie voor Zuidafrikaansche studiebelangen
in de plaats van Mr. J.C. Baak, die ons land metterwoon verlaat.
Benoemd wordt de heer L.L.W. van Soest, voorzitter van het Dietsch Studenten
Verbond.

Beslissing over het nieuwe reglement van Groep Nederland met advies der
Reglementscommissie.
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De Secretaris deelt mede, dat hij namens de Reglementscommissie enkele wijzigingen
heeft voorgesteld, welke het Groepsbestuur gedeeltelijk heeft overgenomen.
Besloten wordt de afwikkeling verder aan de Commissie over te laten.
Aangenomen.
Verzoek van Groep Nederland om de Taalcommissie voortaan onder het
Hoofdbestuur te stellen. Het Dag. Bestuur stelt voor hierop in te gaan.
Wordt ingewilligd.
Het rapport der Commissie-Van Schelven betreffende:
a. de verhouding tot het uitvoerend comité van den studentendag, dat zich blijvend
verklaarde.
b. aansluiting van Nederlandsch en Afrikaansch Hooger Onderwijs.
c. een te ontwerpen inlichtingenboekje voor Afrikaansche en Vlaamsche studenten.
Aangezien dit verslag nog niet is ingekomen, wordt de behandeling aangehouden.

Verzoek van het bestuur der Groep Ned. Indië om voor de Indische
leergangen f 5.000.- beschikbaar te stellen.
Ondanks de groote waardeering, die het Hoofdbestuur heeft voor de werkzaamheid
der Groep op het gebied der leergangen, ziet het zich met het oog op den toestand
der kas genoodzaakt afwijzend op het verzoek te beschikken.

Het verzamelen van Nederlandsche proefschriften voor Vlaamsche Studenten.
Voor den oorlog bestond er een studentencommissie, die zich daarmede belastte en
zoo de Vlaamsche jongelingschap belangrijk studiemateriaal verschafte. Het Dag.
Bestuur stelt voor daarover in onderhandeling te treden met het Dietsch Studenten
Verbond en het N.S.O.
Besloten wordt, dat het D.B. deze zaak voorloopig zal behandelen in overleg met
het Dietsch Studenten Verbond.

Briefwisseling met de leden van de Bestendige Commissie voor de Ned. Taalen Letterkundige Congressen.
Op behoud wordt in het algemeen prijs gesteld.
Het Dag. Bestuur stelt voor het te machtigen om in Nederland en Vlaanderen
verder te onderzoeken in hoeverre voortzetting der Congressen wordt gewenscht.
Besloten wordt deze zaak nog eens aan het oordeel van het Bestuur der Groep
Vlaanderen te onderwerpen en ook het oordeel te vragen van de Commissie te
Haarlem.

Verzoek om steun van De Vlaamsche Padvinder.

Neerlandia. Jaargang 27

Besloten wordt jaarlijks f 36.- bij te dragen tot wederopzeggens.

Voorstel van het Dag. Bestuur om ter herdenking van de eerste blijvende
vestiging der Nederlanders op Manhattan in 1626, in overleg met de
Vereeniging Nederland in den Vreemde, te overwegen in welken vorm uit
ons land daarvoor belangstelling kan worden getoond.
Gedacht wordt aan de volgende plannen:
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1. aanbieding van eene schilderij, de vestiging in beeld brengend, aan de stad
New-York;
2. eene tentoonstelling te New-York van Nederlandsche nieuwe kust;
3. het zenden eener afvaardiging tot deelneming aan de feesten.
Het Dag. Bestuur wordt gemachtigd met bovengenoemde vereeniging de plannen
verder uit te werken.

Aanvraag van het Dag. Bestuur van een crediet voor de rondreis en de
ontvangst van Prof. Viljoen uit Stellenbosch.
Wordt toegestaan.

Ontslagneming van Dr. D.B. Bosman als raadgevend lid van het
Hoofdbestuur voor Zuid-Afrika wegens vertrek.
Het Dag. Bestuur zal naar een geschikt plaatsvervanger omzien.

Aanvraag van een crediet voor het vertalen der Nederlandsche opschriften
van de rolprent ‘Nederland’ in het Afrikaansch ten gebruike in Zuid-Afrika.
De Voorzitter zegt, dat men dit in Zuid-Afrika zeer gewenscht acht en de kosten
daarvan gering zullen zijn. Aan het Dag. Bestuur wordt een blanco crediet toegestaan.

Voorstel van het Dag. Bestuur om te benoemen tot vertegenwoordiger te
Ismailia (Egypte) den heer J. Boon in de plaats van den heer B. Kroon, die
zich elders heeft gevestigd, en den heer J. Droste voor Melbourne, in plaats
van den heer H.J. Hoppe.
Beiden worden benoemd.

Brief van den heer W.J. Lugard te Deventer over het Nederlandsch in onzen
consulairen dienst met ontwerp van een brief van den Voorzitter voor Z.Exc.
den Minister van Buitenlandsche Zaken.
De Secretaris deelt mede, dat hij een onderzoek heeft ingesteld over het loopende
jaar, de verschillende consulaire benoemingen heeft nagegaan en dat de toestand,
wat het Nederlandsch betreft, er op achteruit is gegaan. Spr. leest het ontwerp van
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een adres aan den Minister van Buitenlandsche Zaken voor, waarin aangedrongen
wordt op verbetering en bij benoeming van vreemdelingen de voorwaarde in
overweging wordt gegeven, dat zij binnen een bepaalden termijn zich voldoende
kennis van het Nederlandsch eigen maken, tenzij zij een regeling treffen, welke hen
in staat stelt kennis te nemen van de vertalingen der stukken, die voor een goede
dienstvervulling van belang zijn.
Na enkele wijzigingen wordt het adres goedgekeurd.

De voorgenomen colportagereis van den heer Brey.
Het D.B. wordt gemachtigd een proef te nemen met een korte reis naar Londen, waar
de heer Brey voor het Gedenkboek inteekenaren zal werven.
Het aanschaffen van een vlag voor het A.N.V.
Besloten wordt een bevoegde een ontwerp te laten maken.

Rondvraag.
Besloten wordt 100 st. aan te koopen van het tekstboekje van den liederenbundel
‘Kun je nog zingen, zing dan mee’, ter verspreiding in het buitenland.

Insulinde.
‘Mardi-Poerno.’ (Wederopbouw).
In de Indische Post heeft Jhr. Mr. Alting van Geusau het over eene vereeniging, die
den naam draagt en gevestigd is te Magetan, bij Madioen.
Deze Vereeniging werd opgericht in 1921 door den Regent R.A. Soeroadinegro.
Nu de aartsvaderlijke band, die Hoofden en bevolking samenbond, veel losser
geworden is, bestaat de mogelijkheid, dat het volk ten prooi valt aan personen, die
het misleiden en verkeerde begrippen bijbrengen.
‘M.P. nu bewerkt van haar kant de verontruste, althans braakliggende
gemoederen, niet alleen met het woord, door allerwege populaire lezingen
(voordrachten) te houden en aldus een tegengif te leveren tegen den
slechten invloed, welke van vele zgn. volksleiders uitgaat, doch zij
propageert ook metterdaad. Zij geeft nl. aanschouwelijke voorlichting op
het gebied van land- en tuinbouw, vee-, visch- en pluimveeteelt. Zij doet
dit op bij uitstek Javaansche en dus voor den dessaman bevattelijke wijze
en tracht aldus de klippen te omzeilen, waarop het overigens goede werk
van den landbouwvoorlichtingsdienst en dat van den veterinairen dienst
dikwijls strandt, omdat de bevolking het niet begrijpt!
Inderdaad werd op deze wijze in het Magetansche reeds een inniger
aanraking gekweekt tusschen bevolking en hoofden. Herhaaldelijk wendt
de dessaman in deze streken zich thans om raad tot zijn hoofden; de
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veelvoudige aanrakingen, welke het werk van M.P. ten gevolge heeft,
bieden daartoe een goede gelegenheid.’
De heer A.v.G. toont voorts aan dat de Vereeniging, schoon nog maar twee jaren
oud, reeds veel nut gesticht heeft:
In nauwelijks twee jaar tijds is deze afdeeling, 300.000 zielen tellend,
gemaakt tot een rustig, evenwichtig geheel, terwijl vóór dien onrust en
verzet aan de orde van den dag waren. Reeds lang is het elken opruier,
van welken huize ook, in deze streken onmogelijk gemaakt het eenvoudige
brein van den dessaman te bestoken met de zoo licht ontkiembare zaden
van onwil en ontevredenheid. Want alle inlandsche bestuursambtenaren,
van den wedono tot den bekel, zijn geschoold in den gedachtegang van
‘Wederopbouw’, d.w.z. zij zijn doordrongen van de nuttige gevolgen, die
een rustig en ordelijk bestuur noodzakelijk voor bestuurden en voor
bestuurders met zich brengt. Nauwelijks toch wordt aan de grenzen van
Magetan een ‘vreemdeling’ met ‘vergaderende’ bedoelingen aangekondigd,
of een inderhaast uitgeschreven M.P.-bijeenkomst, om zoo te zeggen
‘nez-à-nez’ met den indringer, trekt alle klanten van dezen af en maait
hem letterlijk het gras onder de voeten weg. Het wordt tegenwoordig zelfs
niet meer beproefd. ‘Men’ weet nu reeds, dat Magetan afgesloten is voor
de ‘zegeningen’ der nieuwe denkbeelden.
De heer A.v.G. toont dan nog aan, dat, terwijl overal op Java de misdrijven
toenemen, dit in Magetan niet 't geval is, terwijl zware misdrijven, als moord enz.,
slechts zelden voorkomen en zegt ten slotte:
Het is natuurlijk niet alles even rooskleurig in Magetan, maar de
menschen, die M.P. eenmaal bereikt, zijn niet meer louter bijgeloovige
geld-in-'t-water-smijters, doch in hen is een grondslag gelegd van
verstandig inzicht, een grondslag van ‘beleid’, die hen in staat stelt, niet
alleen meer voordeel te trekken van hun sawah, hun vischvijver, hun vee,
maar ook iets meer vertrouwen te hebben in het ‘beleid’ der Regeering.
Het bovenstaande lezende zegt de lezer ongetwijfeld en terecht:
Dien kant moet het op.
In mijne korte stukjes in Neerlandia heb ik steeds mijn vertrouwen in de toekomst
uitgesproken, ook al wist ik dat alarmeeren bij velen meer in den smaak valt.
De Telegraaf van 18 September gaf een lang en doorwrocht artikel, waarboven
geschreven stond: Wij Hollanders. - Onze koloniale arbeid.
Gesteund door overstelpende gegevens, toont de zeer deskundige schrijver daarin
aan dat Nederland daarginds, niet het minst in de jongste 25 jaar, onder de regeering
van koningin Wilhelmina, een grootsch werk heeft verricht:
Niet alleen uit nationaal oogpunt, of van kapitalistisch standpunt
beschouwd, doch ook gemeten naar algemeen-humanitairen maatstaf. Er
zijn in de gansche wereldgeschiedenis weinig voorbeelden aan te wijzen
van een klein volk, als het onze, dat in zoo korte spanne tijds met zoo
geringe hulpmiddelen
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en met zoo buitengewone inspanning van alle krachten, zulk een
geweldigen en zegenrijken ommekeer heeft gebracht in 't lot van volkeren,
tien maal sterker dan wij zelf, zoo groote ontwikkeling heeft geschapen
voor een land, vijftig maal grooter dan ons eigen gebied!
Zoo is 't. Geen overdrijving. 't Is de volle waarheid, die ‘van de daken’ moet
verkondigd worden. Waar het pas gaf, in dit blad, in voordrachten, in gesprekken
heb ik steeds in denzelfden, hooglijk waardeerenden, zin dezelfde meening
verkondigd.
'n Week later, in De Telegraaf van 25 September, komt iemand, die zich
‘Hollander’ noemt, met zijn bedenkingen, somt fouten en foutjes op, die iedereen
toegeeft, die ook de ondergeteekende vaak vrij breed heeft uitgemeten - maar heeft
geen aandacht voor 't groote - 't geheel.
En als hij, ten bewijze hoe wij daar gehaat zijn, 't merkwaardige feit ophaalt, dat
niet lang geleden in Semarang een Inlander met bommen heeft geworpen, dan vliegt
hij zelf met die bommen in de lucht en heeft als bediller afgedaan. Naar zulk een
betoog immers luistert niemand meer.
Wij handhaven onze overtuiging, dat Nederland nog een grootsche taak in Insulinde
heeft te volbrengen. En dat dit doel geleidelijk en vlot zal bereikt worden als daarginds
overal gearbeid wordt in den geest van Mardi-Poerno.

Ter overweging.
Door de jongste grondwetsherziening is een nieuwe toestand geschapen, die aan alle
Nederlanders den plicht oplegt hun spraakgebruik te wijzigen en niet meer van
Insulinde te spreken als van ‘een bezitting van Nederland’. Het bleek mij bij lezing
van de jongste debatten in de Tweede Kamer over de vlootwet, dat enkele leden zich
aan dien nieuwen toestand in hun woordenkeus nog niet hebben aangepast. Als deze
Nederlanders niet voorgaan, laten dan de leden van het Alg. Ned. Verbond het doen
door, als ze over Indië spreken, hun woorden bedachtzaam te kiezen.
M.
v.L.

Taalcommissie.
Aan de Leden van het A.N.V.!
Doordat de T.C. zeer dikwijls aanvragen om hulp uit het buitenland kreeg, rees bij
het bestuur van Groep Nederland de vraag, of het niet beter en juister was, dat de
T.C. regelrecht onder het H.B. kwam te staan. Toen het bovengenoemde bestuur tot
het besluit was gekomen, dat die opvatting juist was, besloot het zich met het verzoek
tot het H.B. te wenden. Dit nam in zijn vergadering van 29 Sept. j.l. het besluit, om
met ingang van 1 Oktober 1923 de T.C. regelrecht onder zich te nemen. De
samenstelling der T.C. blijft voorloopig onveranderd; in haar vergadering van 8
October j.l. besloot zij openvallende plaatsen aan te vullen met leden, die liefst in
Den Haag wonen, doch behooren tot een der Groepen buiten Nederland.
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Brievenbus.
Mr. F, A.J.J. te A. Meermalen vestigde de T.C. de aandacht op hetgeen U opmerkte,
doch altijd vergeefs. Misschien waagt zij nog wel eens een poging.
Flink zoo, ga aldus verder!
Van de nieuwste groep (Groep Noord-Amerika) ontving de T.C. den rondzendbrief,
dien zij aan haar leden zond, om dezen uit te noodigen tot de viering van het zilveren
regeeringsfeest onzer Koningin. In Amerika schijnt zoo'n brief wèl in goed
Nederlandsch te kunnen verschijnen, al zullen zetter en drukker onze taal wel niet
verstaan; of waren die ook Nederlanders? In ieder geval hoopt de T.C. van alle
Groepen, afd. enz. steeds zulk goed Nederlandsch te lezen.

Woordenlijst!
Kent U de Woordenlijst, welke de Taalcommissie bewerkte? Er is nu al de 3de druk
van! Dordrecht (Groenmarkt 9) zendt ze U toe tegen 25 cts.
Geen wonder, dat zoo iemand bedankt voor het A.N.V.,
die schrijft: Bij correspondentie (briefwisseling, antwoord) te vermelden; ik verzoek
U hiervan goede nota te nemen (goed aanteekening te houden) daar verdere dispositiën
(beschikkingen) over contributie (bijdrage) niet zullen worden gehonoreerd (erkend).

Om-eletten!
Omkleeden, -bouwen, -rekenen, -zetten, -leggen, -stijgen vindt men thans dagelijks
in de bladen; zij verdringen hoe langer hoe meer de goede Nederlandsche woorden:
verkleeden, -bouwen, -rekenen, -pakken, -zetten, -leggen en overstappen. Dat heet
o.m. voorlichting van de openbare meening; die goede pers toch!

Efficient en efficiency.
Op uitnoodiging van de T.C. deden eenige leden van het A.N.V. goede Nederlandsche
voor de bovenstaande Engelsche woorden aan de hand. Van alle mededeelingen lijkt
ons de volgende de beste, omdat ze uit de praktijk komt: ‘Het eigenaardige feit merkte
ik toch op, dat de Nederlandsche litteratuur over ‘efficiency’ telkens van het gebruik
van den term ‘efficient’ overslaat op het Nederl. woord ‘doeltreffend’, hetgeen mij
versterkt in het reeds eer door mij verkregen inzicht, dat ‘efficient’ (Eng). is
‘doeltreffend’ (Ned), terwijl dan verder voor ‘efficiency’ in het Nederlandsch
‘doeltreffing behoort te staan.’ Zal de handel en vooral zullen de dagbladen het
zonder muggenzifterij overnemen?
Aan de Taalcommissie A.N.V.,
Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Mijneheeren,
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Meermalen worden door U Germanismen gehekeld. Zelden zag ik echter termen
uit het drukkersvak vermeld. Toch zijn deze in vrij grooten getale in gebruik.
Zonder zich eenige moeite te geven om een (goed) Nederlandsch woord te
gebruiken wordt bijvoorbeeld geschreven en gesproken over prägen, stanzen,
prägedruk, Tusch, prägemaschine en dergelijke.
Het grootste kwaad wordt natuurlijk bedreven door de importeurs van deze artikelen
en de agenten van Duitsche fabrieken, die de woorden in hun brieven en prijscouranten
zonder meer overnemen.
Ik meende goed te doen op deze aangelegenheid even uwe aandacht te vestigen.
Hoogachtend,
Naamteekening onleesbaar.

Vrijgeven.
Vrij geven (in twee woorden!) bestaat in goed Nederlandsch alleen en beteekent dan
vrijen tijd, vrijaf geven. Krijgen goederen dien vrijen tijd ook, als men die vrijgeeft!
Of is hier in plaats van het nagemaakte Duitsche woord niet beter het goed
Nederlandsche vrijlaten?

Hollandsch Zuid-Afrika.
De samenstellers van het bovengenoemde blad, het Maandblad van de Nederlandsche
Zuidafrikaansche vereeniging, zendt aan de redactie (opstelraad) van Neerlandia een
present-exemplaar, (geschenknummer, zegt de Vlaming), terwijl ook nog op het
omslag voorkomt s.s.t.t. in plaats van z.t. Wij willen niet vitten, dat is ons werk niet,
maar wel vragen wij ons af, of het niet op den weg van dit en soortgelijke bladen ligt
ook vreemde woorden, enz. te vermijden, als er goede Nederlandsche voor zijn. Ook frankeering bij abonnement kan in goed Nederlandsch, immers komen
poststukken, die aldus worden verzonden, uit Zuid-Afrika met de bijvoeging: postgeld
betaald. Mogelijk wil het beheer van Neerlandia hiermee wel eens een proef nemen,
een proef n.l., of de post tegen die bijvoeging bezwaar zou maken. De T.C. gelooft
niet.
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Door Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
III.
Inmiddels werd de zee geverfd met steeds helderder kleuren en ineens: daar viel een
eerste lichtstraal op den top van Kaap Gris Nez! Sneller en sneller won de zon nu
veld en weldra verlichtte zij ook de heerlijke blauwe zee, het dorp en de bergen. Bij
het verlaten van het strand bleken de strandjutter en zijn vrouw te zijn opgestaan.
Bij onzen tocht om de baai wachtte ons een nieuwe groote verrassing. Wij keken
natuurlijk steeds naar de prachtige zee. Op een hoog punt zag ik daar, in de verte,
plotseling onmiskenbaar duidelijk de krijtrotsen van Engeland uit den morgennevel
oprijzen. Dat we den vorigen avond de kustlichten hadden gezien, was nog tot daaraan
toe, maar dat we nu de kust zelf in zicht zouden krijgen was weer een heele
ontdekking. Wat sprak 't nu veel meer tot ons, toen we even later 't z.g. ‘Camp de
César’ zagen liggen, een oude, groen bezode, vierkante omwalling boven op de
bergen. Pontus Itius heette dit punt bij de Romeinen. Z.a. we later, te Kassel, vonden,
was het 't eindpunt van een Romeinschen heirweg. Het was alsof we een
geschiedkundig raadsel zagen opgelost, nu daar eensklaps die vreemde kust aan de
kim oprees uit de zee - als om de wereldveroveraars, die Frankrijk beheerschten, uit
te lokken tot den overtocht naar en de onderwerping van dat onbekende land.
Het ging ons wel aan 't hart, dat wij Witzand dadelijk door moesten trekken. Maar
men kan nu eenmaal in zoo korten tijd niet alles doen.
In een kleine herberg te Tardingen pleisterden wij even. Men verstond geen
Vlaamsch. Dit werd hier ook niet gesproken. Feitelijk hadden wij niet anders
verwacht.
Wij naderden nu den Gris Nez. We kwamen langs een hotel waar eenige Engelschen
waren. Waar zijn die nu niet? Een paar Franschen jakkerden ons op hun fietsen met
de beruchte lage sturen voorbij. Overigens was 't eenzaam.
Bij den vuurtoren zetten wij onze fietsen neer. Wij kwamen nu, aan de zeezijde,
eerst langs een ontmantelde kustbatterij. Vervolgens wandelden wij voort over een
kleine vlakte. Aan den rand gekomen, beving ons een machtige ontroering toen zich
een afgrond voor ons opende en we 50 Meter beneden onze voeten, de rustig,
onafgebroken deinende zee ontwaarden. Het was een steile rotskust, terwijl aan den
voet groote rotsblokken verspreid lagen. We zagen nu aan drie kanten zee. Tegenover
ons was duidelijker dan ooit de Britsche kust zichtbaar. Heel goed onderscheidden
we zelfs krijtrotsen en duinen, waartusschen een baai. Ook op Blanc Nez en de baai
van Witzand hadden we hier weer een prachtig gezicht.
Na een goede rust daalden we langs de rotsen naar beneden af. Toen bleek ons
eerst hoe hoog de kaap was en hoe reusachtig de blokken aan den voet. Daar beneden
tusschen de rotsen was 't vol waterplanten, zeesterren, mossels en andere schelpdieren.
We konden de verleiding niet weerstaan om hier ook even te zwemmen, hetgeen
voornamelijk bestond in 't ons, in de kleine ruimte tusschen twee blokken op den rug
drijvende te houden.
Eensklaps werden de golven veel krachtiger. We zagen dat 't water ook steeg en
gingen ons maar gauw aankleeden. Onze kleeren lagen op een rots, een manshoogte
boven 't water. Zoo snel kwam echter de zee opzetten, dat we maar een 10 minuten
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klaar waren voordat onze kleedkamer werd overspoeld. De getijden bleken hier wel
zeer krachtig!
We bleven nog wat nagenieten van 't schouwspel der onstuimig tusschen de rotsen
doordringende en mooi opspattende golven.
Het afscheid van Gris Nez viel niet makkelijk. We voelden een groote verwondering
dat dit prachtig punt bij ons reizend publiek zoo onbekend is. Voor liefhebbers van
rustig natuurgenot aan zee is het een uitgezocht oord.
We naderden nu langzamerhand weer meer de beschaving, in dit geval herkenbaar
aan een geweldig aantal auto's. Bij Ambleteuse, dat ook weer aan een heerlijke baai
gelegen is, waren verschillende groote Engelsche golfhotels.
De rit over de heuvels langs de zee was heerlijk. We verlieten hier weer 't gebied
der krijtrotsen en kwamen door een duinstreek. Met een geweldige helling reden wij
Boulogne (Boonen!) binnen. We werden dadelijk getroffen door de prachtige ligging
der kade aan zee. In vreemde tegenstelling hiermee was de kermisachtige muziek,
die ons uit 't Casino tegemoet klonk.
Boonen bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. De oude stad ligt boven op de
duinen, de nieuwe is gebouwd bij de havens en het strand.
Langs een geweldige helling komt men naar boven en staat dan ineens verbaasd
te kijken voor een volkomen gaaf bewaarden steenen stadswal midden in de vergroote
stad. Toen wij er aankwamen stonden juist de burgers van Boonen op de wallen om
naar een groote processie te kijken, die door een poort naar binnen trok.
Hier heerschten eenmaal de graven van Boonen. Men vindt binnen de wallen o.a.
nog een oud stadhuis met belfort, het Palais de Justice, het gravenkasteel en een in
Byzantijnschen stijl opgetrokken Kathedraal. De oppervlakte binnen de muren is dus
wel nog vrij aanzienlijk.
Wij verlieten de stad in oostelijke richting, langs den grooten ouden Romeinschen
heirweg naar St. Omaars: den weg, die onze voormalige taalgrens bepaalde. Als een
echte heirweg is hij bij Boonen tot 15 Kilometer ver kaarsrecht getrokken over bergen
en door dalen, dwars door een groot bosch.
Met zonsondergang hadden wij berekend in Colembert te kunnen zijn. Wij wilden
nu n.l. weer eens goed slapen! Wij bereikten dat dorp inderdaad - doch vonden geen
onderdak! Men verwees ons naar Liecques, een 7 K.M. verder gelegen, even
benoorden den grooten heirweg. Wij hadden hiertoe eerst een geweldigen klim te
maken; van een hoogte van ettelijke honderden Meters hadden wij een uitzicht over
een ontzaglijken afstand rondom. Alle heuvels, die ons daar beneden hoog geleken
hadden, schenen nu aan onze voeten vlak geworden te zijn.
Niet lang toefden wij. 't Was ons ditmaal ernst met het zoeken van een nachtverblijf.
Wij bestegen 't stalen ros en kregen nu te genieten van een vrijwel onafgebroken
helling tot Liecques toe, zoodat wij den afstand in zeer korten tijd aflegden. Een
fietstocht in bergland is naar onze ervaring best mogelijk. De hellingen op loopt men
en men heeft zoodoende een handigen kruiwagen voor zijn rugzak. De hellingen af
is men 't heertje!
De verlichting van 't landschap door de heldere maan was prachtig, vooral af en
toe als haar schijnsel een scherpe tegenstelling vormde met de donkere massa van
een bosch.
Te Liecques kwamen wij aan op een pleintje, dat ons deed denken aan een
Hollandschen brink. 't Deel van 't dorp waar ons hotelletje lag, scheen echter, aan
den voet van een helling, meer op zich zelf, niet om den brink gebouwd.
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In 't hotel.... was geen plaats. Er buiten op navraag van den hotelhouder echter
evenmin. Zoodat hij ons goedertieren een zolderkamer met bed afstond.
Den volgenden ochtend, toen wij na 't ontwaken een blik buiten ons venster
wierpen, werden wij verrast door den naam Michiels op een winkelruit tegenover
ons. In een vluchtig doortrekken zagen wij te Liecques nog de namen Declerck en
Specq. De Vlaamsche namen hadden ons trouwens nog nergens verlaten. Te
Wimereux, vlak benoorden Boulogne, vonden wij o.a. Vandenberghe, Vandamme,
Vandezande; te Boonen zelf (i.d. oude stad) Blanckaert, Bonningue, Schotte; in 't
voordorp St. Martin Peschot, Goormachtig, Nevrinck. Loosen, Stel, Van Niekerk en
nog een aantal andere; dien ochtend te St. Martin au Laërt, vlak voor St. Omaars (St.
Omer), Boddaert, Decoster, Duyme, Speters; 't binnenkomen van St. Omaars spande
echter de kroon: in de winkelstraat waar
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wij doorreden was 't links en rechts, vrijwel onafgebroken: Rijckelinck, Persijn,
Verknocke, Warmoes, Verstaen, Maes, Vandenkoornhuyse, Demol, Vandomme,
Dondeijne, Vandecasteele, Lauwers.
Het was een heerlijk berglandschap met uitgestrekte korenvelden, groote bosschen
en mooie vergezichten met nevelige bergen aan weerszijden in 't verschiet, waar we
tusschen Liecques en St. Omaars doorkwamen. Ook uit een oogpunt van natuurschoon
loont 't de moeite om hier ons oude stamgebied te bezoeken!
In de stad St. Omaars deden wij enkele merkwaardige vondsten. Wij brachten
geruimen tijd door in 't stedelijk museum. Daar bleek ons dat als stichter der stad
wordt aangegeven St. Andomaris, geboortig van Constanz, oudbisschop van
Terovanië. Zij behoorde in de middeleeuwen als grensstad tot het graafschap
Vlaanderen en werd, van wege een naburig moeras, beschouwd als een sterke vesting.
Een belangrijke plaats schijnt de familie Van St. Aldegonde te St. Omaars te
hebben ingenomen. Wij vonden vermeld den sterfdatum van Jan v. St. Aldegonde,
1538, tijdens Karel V ‘commissaire de Flandres grand bailly des villes et chateleinies
de St. Omer et Casselles, etc.’ In 't jaar 1574 overleed Filips v. St. Aldegonde, ‘grand
bailly’ van St. Omaars. Thans bestaat nog een Rue St. Aldegonde en een fontein van
dien naam.
Welke rol de stad in den aanvang van onzen strijd tegen Spanje speelde, werd ons
niet duidelijk. Zij stond onder den rechtstreekschen invloed van de abdij van St.
Bertin, welke ook thans nog in een flink deel van de stad belangrijke gebouwen en
een bouwval telt. Op dien grond vermoed ik dat zij, ofschoon ze toendertijd volkomen
tot 't Vlaamsche taalgebied behoorde, in tegenstelling tot de massa der Vlaamsche
steden: als Antwerpen, Oostende, Brussel, Ieperen, Brugge, Gent, bij de Unie van
Atrecht de zijde der Spanjaarden koos.
Althans in de geschiedenis kon ik niets vermeld vinden omtrent haar verovering
door de Spanjaarden. Wel waren wij hoogst verrast in 't museum aan te treffen een
gedicht, gemaakt ter eere van het ontzet der stad in 1638. In dien tijd waren deze
Nederlanden reeds lang geheel verloren gegaan. Frankrijk was de bondgenoot van
de Nl. republiek en sloeg als zoodanig blijkbaar het beleg voor St. Omaars. St. Omaars
werd echter ontzet. Het bedoelde gedicht was, natuurlijk, geschreven in 't
Nederlandsch en kon, tot spot der Geuzen gezongen worden op de wijze van 't
Wilhelmus. Aldus 't eerste koeplet:
‘Ghij hard-gheneckte Geusen
En eijgen sinnigh volck
doet open Oog en Neusen
Kieckt en aenhoort den Tolck
Die ons nu comt gewaghen
door sijne Faem-trompet
Hoe den Frans is gheslagen
En S. Omer ontset.’

Bij den vrede van Munster bleef St. O. Spaansch. In den oorlog van 1672 echter,
toen, eigenaardige speling van 't lot, Spanje met Nederland verbonden was tegen
Frankrijk, werd de stad in 't jaar 1677 ingenomen door den hertog van Orleans - en
bij den vrede van Nijmegen bleef zij helaas in handen van Lodewijk XIV. Want
hiermee kwam zij van 't, vooral op taalgebied, vrijgevige Spaansche bestuur onder
't sterk verfranschende van den Zonnekoning.

Neerlandia. Jaargang 27

Bij onze navraag in een winkel, waar wij prentkaarten kochten, bleek dat niettemin
nog en zelfs weer veel Vlaamsch te St. Omaars wordt gesproken, vooral sedert den
oorlog, nu veel uitgeweken Vlamingen zich in 't Noorden van Frankrijk blijvend
hebben neergezet.
In dien winkel vroegen wij ook of wij bij den bouwval van de abdij St. Bertin de
rivier de Aa konden zijn overgekomen. Grappig was 't te hooren hoe de Fransche
tong dezen kenmerkend Nederlandschen naam radbraakte als ‘l'A-a’!
(Slot volgt).
H.G.C. COHEN STUART.

Mededeelingen.
Comité voor Ned. kinderen in den Vreemde.
Wij vragen slechts één dubbeltje in de maand op 100 Nederlanders.
De inkomsten bedroegen in de afgel. maand f 1971.64 en Mrk. 1.500.000.- (maakt
met vorige opg. f 481627.27 en Mrk. 2. 173.323.50) doch daartegenover stonden de
uitgaven van bijna f 4600.- zoodat onze kasmiddelen weder slonken, ditmaal met
bijna f 2600.- Als dit zoo blijft doorgaan, moeten wij op den duur onze kwijnende
hulpbehoevende Nederlandertjes aan hun lot overlaten, dan wordt de ellende over
de grenzen, die wij nu reeds bijna 7 jaar zooveel mogelijk lenigden, door de
Nederlandsche kinderen uit den Vreemde naar Holland te brengen, weder vermeerderd
en dan zullen vele oogjes, die nu nog hoopvol op ons gevestigd zijn, gesloten worden,
wel is waar vermindert dan het aantal der lijdenden, maar het aantal der treurende
ouders wordt vermeerderd. Wij hebben slechts zoo weinig noodig. Wanneer 100
Nederlanders maandelijks slechts één dubbeltje offeren, de beterbedeelden voor de
minder-bedeelden bijdragen, kunnen wij ons Nationaal liefdewerk niet alleen
voortzetten, doch krachtig uitbreiden. Welke dames en heeren helpen ons met
inzameling en willen inteekenlijsten ontvangen van den
Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
Gemeentegiro L. 569.

Huldetelegram uit Nijlstroom.
De vertegenwoordiger van het A.N.V. te Nijlstroom, de heer G. Bakker meldt ons
dat door den bejaaroen heer Joost Heystek begin September het volgend telegram
werd verzonden:
Aan H.M. Koningin Wilhelmina 's-Gravenhage.
Nederlanders en oud-Nederlanders van Waterbergdistrict Transvaal brengen
eerbiedig hulde bij 25-jarig regeeringsjubileum.

Kranslegging.
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Bij 't onthullen van het beeld onzer Koningin te Paramaribo heeft het Bestuur onzer
Groep er een krans aan gehecht.

De Zeeuwsche Afdeelingen.
Zeeland telt nu 3 afdeelingen: Middelburg, Vlissingen, Sint Anna ter Muiden. Majoor
Oudendijk heeft in September in deze plaatsen een voordracht gehouden over
‘Vaderlandsliefde en Volkskracht’. Een der prettigste gevolgen: aanwinst van nieuwe
leden.

Tak Brussel
Evenals de vorige jaren heeft het bestuur van den tak, voor een winterprogramma
vol verscheidenheid gezorgd. Als eerste voordrachtgever wordt aangekondigd, de
heer Herman Poort, uit 's-Gravenhage, met het onderwerp: ‘Waarde en wezen der
nieuwe Noordnederlandsche literatuur’. Na den heer Poort komt vermoedelijk een
gemengd koor aan de beurt, terwijl ook nog een Nieuwjaars- of Drie-Koningenfeest,
een voordracht van Pol de Mont of een Van-Langendonckavond enz. in het
vooruitzicht worden gesteld.

De Distel.
Reeds geruimen tijd geleden besloot het bestuur van tak Brussel tot de wederoprichting
van zijn letterkundige afdeeling De Distel, de vereeniging welke, jaren lang, een niet
te onderschatten invloed oefende op de Vlaamsche letteren en waaruit, in 1895, de
eerste afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond werd geboren. Om
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redenen van verschillenden aard kon dit besluit niet eer worden ten uitvoer gebracht.
Thans blijkt echter het oogenblik te zijn aangebroken, waarop De Distel zijn
werkzaamheden met vrucht kan hervatten. Het bestuur van tak Brussel deelt mede,
dat nu spoedig een eerste ‘gezellige letterkundige bijeenkomst’ zal worden gehouden,
waar de heer Omer Wattez een woord tot de ouderen en de heer Urbain van de Voorde
een ander woord tot de jongeren zullen richten.

Nieuwe leden.
Buitenland.
Gewone leden.
H.T. Amsen, Gezagvoerder Ned. Ind.
Tankstoomboot Mij., p.a. The Asiatic
Pertroleum C., Marine Dept.,

Singapore S.S.

M.J.L. van Waning, Gezagvoerder Ned. Singapore S.S.
Ind. Tankstoomboot Mij., p.a. The Asiatic
Petr. Co., Marine Dept.,
J.C. Landman, 1ste Officier Ned. Ind.
Tankstoomboot Mij., p.a. The Asiatic
Petroleum Co., Marine Dept.,

Singapore S.S.

W.F. Heikens, Beambte Nederlandsche
Handel Mij.,

Singapore S.S.

Allen opg. door Dr. R. van Beuningen
van Helsdingen,

Singapore S.S.

H.M.J. Fein, Consul der Nederlanden,

Melbourne.

H.E. Lampe, P.O.B. 52,

Chaparra, Orte (Cuba).

Mevr. M. Engers-Engers, Postbus 1257, Kaapstad.
Mevr. W. Bartels, Chocolate House,
Pleinstraat,

Kaapstad.

H.G. Krützfeld, Secr. Duitsch Consulaat, Kaapstad.
St. George Str.,
Mevr. Anny Krützfeld-Schaub, De
Lorentzstr.,

Kaapstad.

Mevr. Dr. W.G. Rijss, Wallstr.,

Kaapstad.

F.W. Hesse, Hofmeyr Kamers, Adderley Kaapstad.
Str.,
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Mevr. Hesse, Hofmeyr Kamers, Adderley Kaapstad.
Str.,
E. Pereira, Struanville, 2 Annandalestr., Kaapstad.
Dr. H.G. Viljoen, Keeromstr.,

Kaapstad.

Jan Loopuyt, ‘Eendragt’,

Rondebosch.

Mevr. M.A. Jorissen-Burger, Grange
Avenue,

Rondebosch.

Mej. Florie Burger, Grange Avenue,

Rondebosch.

D.M.C. Verwey Mejan, Vishoek,

Kaapsch Schiereiland.

Helgaart Muller, Hogere Jongensschool, Zeepunt,
Mej. C. van Oversteeg, Victoria
Hospitaal,

Maitland,

Mevr. Van Loo-de Vries, Durbanville,

Z. Afr.

A.M.J. Scheltens, p.a. ‘Highclere’,
Wijnberg,

Z. Afr.

Allen opgegeven door het Bestuur der
afd.

Kaapstad.

Mej. H. van 't Haaff,

Tampico (Mexico).

J.C. Köhler,

Tampico (Mexico).

J.B. Jansen,

Tampico (Mexico).

J.P. Jurrius,

Tampico (Mexico).

J.H.A.M. Geldens,

Tampico (Mexico).

C. Louwerse,

Tampico (Mexico).

C.J. Buch,

Tampico (Mexico).

L.J. Prinselaar,

Tampico (Mexico).

J.Ph.v. Goethem,

Tampico (Mexico).

H. Oomen,

Tampico (Mexico).

H. van Lente,

Tampico (Mexico).

G. Kossidowski,

Tampico (Mexico).

M.L.A.A. Koenig,

Tampico (Mexico).

E.J.A. van der Ven,

Tampico (Mexico).

G.J. Welter Jr.,

Tampico (Mexico).

J.H.M. Landsbergen,

Tampico (Mexico).

H. Bode,

Tampico (Mexico).

E. Hillen,

Tampico (Mexico).

P.N.J. de la Lande Cremer,

Tampico (Mexico).
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J.A. ten Kroode,

Tampico (Mexico).

C. Hollander,

Tampico (Mexico).

K.J.H. Hooghwinckel,

Tampico (Mexico).

P. de Jonge,

Tampico (Mexico).

G.H. Zahn,

Tampico (Mexico).

J.F.B. Schute,

Tampico (Mexico).

J. de Bruyn,

Tampico (Mexico).

H. van Weenen,

Tampico (Mexico).

M.A. Ebbers,

Tampico (Mexico).

J. Albrink,

Tampico (Mexico).

G.C. van Gemert,

Tampico (Mexico).

Chr. J. Moller, Apartado 383,

Tampico (Mexico).

Allen opg. door den Heer A.C. Zur Haar, Tampico (Mexico).

Bericht.
Wegens plaatsgebrek moet zeer veel kopij o.a. een beschouwing van Dr. M. van
Blankenstein over Suriname, het verslag der Oost-Friezen Commissie en een artikel
van den heer J.E. Bijlo over de Nederlandsche leergangen van het A.N.V. in
Oost-Indië, tot het Decembernr. blijven liggen.

Verbondswagen in den allegorischen optocht in Willemstad (Curaçao) ter gelegenheid der
Jubileumfeesten op 30 Aug. gehouden. In de auto zitten: Dr. G.J. Eybers, voorzitter der Groep, in het
midden, rechts van hem, J.H. Perret Gentil, secretaris; links D.J.B. Seykens, penningmeester.
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[Nummer 12]
Zelfhandhaving.
Een beschaving, die zichzelf niet verdedigt, gaat te gronde.
Gustave Lebon.
De slaperige onverschilligheid, waarmede het overgroote deel van ons volk staat
tegenover de pogingen, de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
stam te verhoogen, is altijd een ergernis, maar in onze dagen minder dan ooit te
verklaren. We denken onwillekeurig ook hier weer aan het woord van Jan de Witt
over de Nederlandsche zorgeloosheid, die het gevaar eerst ziet, als de vijand voor
de poort staat: ‘de aard van de Hollanders is zoodanig, dat als hun de nood en de
perikelen niet zeer klaar voor oogen komen, zij geenszins gedisponeerd kunnen
worden, om naar behooren te vigileeren voor hun eigen securiteit.’
De vraag is evenwel: staat de vijand niet voor de poort?
Indien we lezen van de dozijnen Duitsche ondernemingen, die zich in Nederland
komen vestigen of hier dochterinstellingen oprichten; wanneer we denken aan den
stroom van Duitsche dienstmeisjes, die onze taal en die van vele onzer kinderen
komen verhaspelen; wanneer we letten op de vrijmoedigheid, waarmee men naast
tooneelkunstenaars van den eersten rang tweederangsgezelschappen uit Duitschland
laat optreden ten koste van de Nederlandsche kunst van het tooneel aan den eenen
kant en wanneer we ter andere zijde acht geven, niet slechts op de onvermoeide
pogingen van de Alliance française e.d.g., maar op hetgeen er geschiedt aan onze
Zuidoostelijke grenzen en in 't algemeen in het achterland onzer havens; op hetgeen
er zich afspeelt bij onze Zuidelijke buren, waar de koninklijke belofte van gelijkheid
in rechte en in feite wordt behandeld op dezelfde manier als de Belgische
onzijdigheidsverklaring in 1914 door het Duitsche opperbevel, dan moet men zich
wel afvragen, of men dan den vijand niet zien en hooren wil, die onze poorten berent.
We zouden willen, dat we daarbij konden gelooven aan een soort van overschatting
van eigen kracht, omdat, hoe dwaas die op zichzelf ook zou zijn, daarin ten minste
een kern zou zijn te vinden van krachtsbewustzijn; maar wie de verschijnselen
waarneemt, kan deze illusie niet koesteren
De taak van ons Verbond wordt onder deze omstandigheden belangrijker, maar
ook moeilijker. Zelfhandhaving veronderstelt zelfbewustzijn en van dit bewustzijn
bespeurt men in den Nederlandschen stam maar al te weinig, behalve bij hen, die,
zooals de heer Elout het onlangs in het Handelsblad zeide, zich in geestelijk bezet
gebied bevinden en aan wie wij grooten dank verschuldigd zijn, omdat zij de hoop
wakker houden, dat ook hier de kracht tot verweer nog wel aanwezig is, mits men
er eindelijk in slagen kan, den wil daartoe onder de onverschillig toekijkenden te
wekken.

Een vredesheld.
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Er was in de ontstellende berichten over de ramp die Japan getroffen heeft, toch ook
hier en daar iets, dat dankbaar stemde. Wij denken aan de bewijzen van onwankelbare
trouw aan hun meesters, door talrijke Japansche bedienden gegeven. Wij denken ook
aan het betoon van moed bij de reddingspogingen.
Dat zeelieden van Nederlandschen stam krachtig deelnamen aan dit werk stemt
ons met name tot dankbaarheid. We willen hier niet opnieuw verhalen, wat de
dagbladen daarover wisten te melden. Maar een eeregroet voor den gezagvoerder
van de Isis. die ondanks het feit, dat zijn schip met benzine was geladen, toen hulp
van een met vluchtelingen overladen passagiersboot werd gevraagd, daarheen
stevende, hoewel aan alle kanten uit het met petroleum bedekte water vlammen
opsloegen, mag hier toch niet achterwege blijven. Hij en zijn bemanning waren niet
de eenigen van onzen stam, die daarginds blijken gaven van moed en
zelfverloochening, maar hun daad, en met name die van den verantwoordelijken
gezagvoerder verhoogt toch in zeer bijzondere mate het aanzien van den
Nederlandschen stam. Behalve voor zijn daad van menschlievenden moed, behoort
hem hier hulde te worden gebracht voor hetgeen hij deed tot versterking van het
vertrouwen in de gezonde kracht van den stam tot daden van moed, die doodsgevaar
niet schuwt, indien de kans bestaat, dat anderer levens worden gered
Ook de vrede heeft zijn helden en de gezagvoerder der Isis staat vooraan in de rij
dezer mannen.
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Wat niet moet in Suriname.
De Redactie van Neerlandia vraagt mij, in het kort uiteen te zetten, wat in Suriname
niet moet worden gedaan. De vraag is even oorspronkelijk in dit tijdperk van
jubileumsbeschouwingen als zij, ten opzichte van Suriname tenminste, treffend is.
Zouden wij hier moeten uiteenzetten, wat wel nog Nederlands taak is in deze
kolonie, dan zouden wij een reeks van dringende noodzakelijkheden kunnen
opsommen, die helaas, onder de tegenwoordige omstandigheden, voor het grootste
gedeelte weinig hoop op vervulling geven. Het aangename van de negatieve wenschen,
die hier zullen worden uitgesproken is, zelfs daar de vervulling ervan weer tot
positieve daden zou leiden, dat met goeden wil elk ervan kan worden uitgevoerd.
Ten eerste dan mogen we niet uit het oog verliezen, dat Suriname de eenige, in
spreken en denken werkelijk Nederlandsche kolonie is, die Nederland bezit. Dit
beteekent, dat de bijzondere zorgen, aan deze kolonie gewijd, bijzondere zorgen zijn
voor den Nederlandschen stam. Laten wij deze geënte twijg op den Nederlandschen
stam verworden, dan plegen wij zelfverminking.
Wij mogen echter ook weer niet vergeten, dat die twijg geënt is, dat wil zeggen,
elementen bevat, die afwijken van die van den hoofdstam. Wij willen van een Fries
geen Hollander maken of omgekeerd, en de Zeeuw wil zijn deugden niet opdringen
aan den Limburger en omgekeerd. In een volkseenheid moet er plaats zijn voor elks
eigenaardigheden, en er mag geen centrale censuur zijn, die allen stammen en
gewesten een algemeene levenslijn voorschrijft.
Zoo moeten wij ook handelen ten opzichte van de Nederlanders in Zuid-Amerika.
Zoo goed als de bevolking van eenig ander Nederlandsch gewest heeft de bevolking
van Suriname haar wordingsgeschiedenis. Deze wordingsgeschiedenis is
ingewikkelder dan van een der andere Nederlandsche landen. Wij moeten rekening
houden daarmede en bedenken, dat de Surinamers tropenbewoners zijn, en voor
verreweg het grootste gedeelte van bewoners der warme luchtstreken afstammen;
dat zij er recht op hebben niet naar Westeuropeeschen maar naar Zuidamerikaanschen
maatstaf gemeten te worden, daar slechts in hun eigen streken gelijke omstandigheden
worden gevonden; dat wij de meesten hunner voorouders een ‘opvoeding’ en een
levenshouding hebben opgedrongen, die niet zonder nawerking op het nageslacht
konden blijven.
Houdt men dit alles in het oog, en legt men den juisten maatstaf aan hun
eigenschappen en eigenaardigheden, eerst dan zal men hen met billijkheid kunnen
beoordeelen. Evenals in het moederland zal men eigenschappen ontdekken, die men
liever uitgeroeid zag, maar men zal ook trekken in het volk vinden, waarmede
Europeesche Nederlanders, niet slecht gediend zouden zijn. Bij eerste aanraking zal
ons menig ding mishagen, dat wij op den duur liever onder ‘heemschut’ zagen gesteld,
als schilderachtig stukje stamkarakter.
Wat wij niet moeten doen is, bij de beoordeeling van den Surinamer en van den
toestand in Suriname vergeten, dat wij ook in het moederland niet in alles den maatstaf
van strenge redelijkheid aanleggen. Tusschen het bewaren van nationale gewoonten
en eigenaardigheden en de intellectueele en hygienische eischen van den modernen
mensch moet men altijd een middelweg bewandelen. Wij waardeeren den gouden
hoofdkap, die een gewestelijk tooisel is, zonder al te veel bezwaar te vinden in het
feit, dat deze dracht weinig heilzaam is voor haar en hoofd. Wij koesteren de folklore
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en koesteren daardoor nog een flinke portie bijgeloof mede. Is er iemand onder ons,
die het anders wil?
Den Surinaamschen Nederlander kan opgetwijfeld allerlei nuttig inzicht en nuttige
ijver nog worden bijgebracht. Maar de Nederlander, die hem bestudeeren moet, heeft
daarbij toch te bedenken, dat hij het recht heeft, eenigermate te leven naar eigen
neiging en aanleg. De fouten, die hem oeconomisch en anderszins naar onze
opvattingen aankleven, zijn zeker in even hooge mate door onze schuld in zijn ras
gekomen als door eigen schuld. Wij kunnen en wij mogen niets dwingen. Hij leeft
tenslotte ook niet enkel voor ons genoegen.
Nederland steunt Suriname geldelijk, omdat het daaraan niet is gelukt, het land,
dat de Nederlanders ontgonnen hebben, in voldoende mate productief te maken en
te houden. Het bewijst de Surinaamsche bevolking die het er grootendeels tegen haar
wil heeft heengebracht, niet puur weldaad mede, als het de verplichtingen, die zijn
fouten en zijn tegenslag hebben veroorzaakt, vervult. Ware de bevolking Nederland
slecht gezind, had zij geen anderen wensch dan van zijn hulp en heerschappij af te
komen, dan zouden de Nederlanders zich wel wachten haar een verwijt te maken uit
het bestaan der steunbijdrage, uit vrees het antwoord te krijgen, dat men om deze
zorgen niet heeft gevraagd. Omdat zij ons Nederlanders, echter aanleiding gegeven
heeft, meer dan eenig ander volk in onze koloniën, haar als Nederlandsch en innerlijk
met ons verbonden te beschouwen, daarom wordt nu tot in ons parlement vanwege
die bijdrage uit de hoogte over haar gesproken. Is dat billijk?
Het kan aanleiding zijn tot nationalen trots, dat het den Nederlanders tenminste
ergens is gelukt, een bevolking van heel ander ras en heel anderen aard volledig
binnen hun nationale eenheid te trekken. Zou het niet van slechten smaak getuigen,
als wij deze bevolking nu gingen bedillen om eigenaardigheden, die hun oorzaak
vinden in ras. afstamming, socialen kring en oeconomische omstandigheden, waarvoor
wij zelf voor een flink deel verantwoordelijk zijn? Toch gebeurt het te vaak; dat is
de reden van deze, onze boutade!
Wij mogen het stukje Nederland over den Oceaan, dat geen andere vlag kent en
wenscht dan de Nederlandsche, waar tot bij de naakte bevolking in de primitieve
hutten van het donkere binnenland toe onze nationale feesten worden gevierd, niet
van ons laten vervreemden. Wij mogen ook niet toelaten, dat het oeconomisch zijn
heil bij anderen moet zoeken. Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat zijn nationaal
karakter onze kolonisatie tenslotte tot eer is gaan strekken, maar dat zijn
verwaarloozing tegelijkertijd dreigt, onze kolonisatie tot een schande te worden.
Zou de ruimte het toelaten, dan ware het ons mogelijk, nog vele negatief
geformuleerde wenschen hier op te sommen. Eén echter mogen wij hier niet
achterwege laten. De Nederlandsche regeering verzuime niet, het land eindelijk een
vaste westelijke grens te geven, waarvoor een man, die ontzaglijke verdiensten heeft
gehad voor de vernederlandsching van de bevolking van zijn geboorteland. Dr. H.P.
Benjamins, al sedert jaar en dag heeft gestreden. Een diepen indruk heeft eens op
ons gemaakt de klacht van een Poolschen staatsman, toen een groot gedeelte der
grenzen van zijn land - voor een groot deel door eigen schuld overigens - nog niet
bepaald waren: ‘Een land zonder grens is als een mensch zonder huid; het doet zich
pijn, waar het met anderen in aanraking komt.’
Inderdaad is de Westgrens van Suriname ten Zuiden van de splitsing der Corantijn,
nog niet door een afdoende regeling met Engeland vastgesteld. Het is werkelijk een
plek zonder huid, die onder omstandigheden bijzonder ontvankelijk zou blijken voor
leelijke besmetting. Is er bacillengevaar in die streek? Het antwoord kan zeer
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ondubbelzinnig zijn: Er is geen gedeelte van Suriname, waar de kansen, dat er diamant
zal worden gevonden grooter zijn dan juist in dat, aardrijkskundig reeds bepaalde,
maar staatkundig nog betwiste Nederlandsche gebied.
De geschiedenis heeft geleerd, dat groote mogendheden ten opzichte van
gebiedsvragen niet handelbaarder worden, als in het betrokken gebied goud of edele
steenen worden gevonden.
Wij zouden wenschen, dat deze lessen der geschiedenis niet vergeten werden.....
M. VAN BLANKENSTEIN.
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Dietsche kantteekeningen.
Gemakkelijk verweer.
Indien de Nederlandsche pers niet in voortdurende bewondering is voor de politiek
van Brussel, dan staan er ginds altijd weer menschen klaar, die den mond vol hebben
over Duitschgezindheid. Elout, die verslag deed van een reis in Vlaanderen, Nypels,
die van Maastricht gelegenheid had wat licht te werpen op de houding van
verschillende Belgen bij de afscheidingsbeweging in Rijnland, de Haagsche Post,
die het heeft durven bestaan te zeggen, dat de regeering in Brussel tegenover Parijs
niet aan overmaat van zelfstandigheid lijdt, de Brusselsche briefschrijver van het
Handelsblad, die de stoutmoedigheid heeft om hetgeen de heer Nolf ter zake van
Gent heeft bekokstoofd te kenschetsen naar verdienste, dat zijn volgens den afgevallen
Vlaming Van Goethem in Le Soir allen Duitschgezinden.
In hun hart gaan deze franskiljons van België en de bondgenooten, die ze helaas
en hoe onwaarschijnlijk het moge klinken hier in Nederland ook hebben, nog veel
verder. In scherts of in ernst duidt men in dien kring ons verbond aan als een
‘Algemeen Duitsch Verbond’.
Dat is een wat al te gemakkelijke vorm van verweer. mijne heeren. Tegen Duitsche
aanslagen op onze taal en onze beschaving vindt ge ons evenzeer in verweer, als
tegen Fransche en andere. Het is niet onze fout. dat Duitschland althans tijdelijk een
minder groot gevaar voor onze beschaving is dan bijv. de regeering van Brussel, het
Alldeutschtum, de kliek der Nothombs, Neuray's en consorten van de Nation Belge
en haar geestverwanten.
Wanneer de Nederlandsche openbare meening voldoende op haar hoede was tegen
dit gevaar en het even goed onderscheidde als het Duitsche, indien het publiek zich
sterker bewust was, dat een groot deel van de propaganda voor vreemde beschaving
in ons land wordt gevoed uit geheime fondsen van de betrokken regeeringen, dan
zou niet slechts onze taak zeer veel gemakkelijker zijn, maar een groot deel van ons
werk overbodig. Want indien in Duitschland een volksdeel van onze beschaving en
onze taal kunstmatig achteruit werd gezet en stelselmatig bemoeilijkt in al zijn
levensuitingen, dan zou er evenveel aanleiding zijn tot verweer naar dien kant als er
thans, niet door onze schuld, reden is tot verdediging naar het zuiden, waar men
ondanks alle koninklijke beloften de tweetaligheid aan de Universiteit nog wel bij
wijze van gunst aan het eene volksdeel geeft, (en bovendien op zeer bedenkelijke en
gebrekkige wijze, met opzettelijke verwaarloozing van elken deskundigen raad)
terwijl het andere zich verheugt in een hoogeschool waar alle onderwijs in de eigen
taal wordt gegeven1) en men er nog steeds niet toe gekomen is de Vlaamsche soldaten
aanvoerders te geven, die hun taal verstaan.
In dit verband is het berichtje kenschetsend, dat in een kostschool in Oostende
Vlaamsch spreken wordt gestraft!
Met kenschetsingen van de soort, als waarmede men poogt onzen arbeid krachteloos
te maken, komt men er niet, te minder, daar het voor iedereen, die niet verblind is
en die zijn verstand wenscht te gebruiken, reeds uit de namen van de leden van het
1) Het schijnt moeilijk duidelijk genoeg te zijn en daarom willen wij er nog aan herinneren, dat
hetgeen wij schreven over tweetaligheid aan de Universiteit, telkens vergezeld was van het
beperkende: ‘mits aan beide zijden van de taalgrens’.
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algemeen bestuur van ons Verbond duidelijk is, dat men hier te doen heeft met
droevige armoede aan werkelijke bewijsgronden.

Onherstelbaar verlies.
Wat wij het Politieschandaal noemen - zegt het Bat. Nbl. - noemen de inlanders en
Chineezen in Indië het Europeesch schandaal.
In de Inlandsche wereld hebben knevelarij en omkooping niet iets ongeoorloofds,
althans men ziet van elkander zeer veel door de vingers. Maar, dat thans Europeanen.
op verantwoordelijke plaatsen gezet, zich schuldig maakten aan dergelijk misdrijf,
ontneemt zeer veel aan het gezag, vooral het zedelijk gezag der Nederlandsche en
algemeen Europeesche pogingen, om aan laakbare geldelijke praktijken een einde
te maken. Men kan, gelooven wij, de beteekenis van het schandaal in dat opzicht
niet licht overschatten. Er wordt koren door geleverd op den molen dergenen, die
den indruk wenschen te vestigen van de minderwaardigheid der Europeesche
beschaving, en het zal heel wat inspanning kosten, om den slechten indruk door dit
schandaal in de Inlandsche wereld gewekt, uit te wisschen.

Geschiedenis, die verplichting schept.
Een lezeres van Neerlandia ontving uit Kvalbø een briefkaart met een afbeelding
van de Farør, aan de keerzijde in het Deensch een vriendelijken groet van de aan de
ommezijde in kaart gegeven eilanden, die vooral in vroeger tijd welbekend waren
aan de Hollandsche zeevaarders en visschers. Men leest op de kaart:
‘Nu nog zijn er vischgronden bij de eilanden, die de Hollanders hebben ontdekt
en die men er vindt onder den naam van “Hollaender Medet” (“med” beteekent
vischbank, vischgrond). Ikzelf heb menigmaal in mijn jeugd gevischt op den
Hollandschen vischgrond op het noordelijkst gedeelte der kaart. Het beroemde
Nederland vivat, crescat, floreat.’
Ook hier hebben onze zeevaarders dus ontdekkingen gedaan. Het doet denken aan
het van eenige overschatting getuigende antwoord, van den Hollandschen
schoolknaap, die op de vraag, wie de eerste mensch was op de wereld, antwoordde:
‘Adam, maar de Hollanders hebben de wereld ontdekt.’ De heer Stuart herinnerde
aan deze lichtelijk overdreven bewering, toen hij in Kaapstad een lezing hield over
Australië voor de afdeeling van ons Verbond, welke lezing getiteld was ‘Nieuw
Holland (Australië) in vogelvlucht’, die groote belangstelling vond bij een gevulde
zaal.

Een bewijs van moed.
Op Curaçao gaat de Bataafsche Petroleummaatschappij een reusachtig groot tankpark
aanleggen. Men beweert, dat dit het grootste der wereld wordt, er komen 41 groote
tanks, tezamen met meer dan twee honderdduizend M3 inhoud. Enkele zijn op zichzelf
al veertien duizend M3. Zij komen op Asiento, het schiereiland bij Willemstad, en
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het aardige is, dat zij in Nederland worden gemaakt. De N.V. Pletterij L.I. Enthoven
& Cie, te Delft klopte bij de inschrijving een aantal Amerikaansche mededingers.
Wat den aanleg van het tankpark betreft, die schept nieuwe mogelijkheden voor
Curaçao, en die kan het eiland gebruiken!
In Siam komen 42 spoorbruggen te liggen door de Vries Robbé in Gorinchem
vervaardigd. Ook hier was de inschrijving, die aan een Nederlandsche fabriek de
opdracht bezorgde, internationaal!

Een volhouder.
De burgemeester en wethouders van Vlissingen vechten met moed en volharding
voor de kansen, die Vlissingen hebben kan bij het herstel van het evenwicht der
wereldeconomie. Thans hebben ze in een stevig deeltje allerlei gegevens verzameld
over de waterstaatsbegrooting van 1923 en 1924, voorzoover die betrekking hebben
op de verbetering van de haven van Vlissingen. Redevoeringen, dag- en
weekbladartikelen leveren al het materiaal tot een oordeel, dat B. en W. over de zaak
wenschen.
Vlissingen, dat is de haven van de Zeeland, de maatschappij, die vaart, als anderen
hun booten in de haven houden. B. en W. van Vlissingen blijken uit hetzelfde hout
gesneden. Storm en ontij weerhouden hen niet in hun pogingen, den bloei dezer
gemeente te bevorderen. Hoe boos de wind ook uit Den Haag blaast, zij varen. Kan
men dan anders dan hun een behouden reis toewenschen en aan andere gemeenten
een zoo volhardend gemeentebestuur?
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Goede Reis!
De Drie Dietsche Barken, het maandblad der afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken
en van de Jongeliedenafdeeling in dat gebied zijn op de helling geweest en nu hebben
ze opnieuw zee gekozen. Redacteur is majoor Oudendijk, de voorzitter van de
afdeeling. Wij kunnen ons enkel verheugen over den ondernemingslust van de
afdeeling, die uit het blad in zijn nieuwen vorm spreekt.

Bewapening.
De uitgevers, die Nederlandsche schoolboeken naar Afrika hebben gezonden - Die
Burger van 10 October noemt met name en dankbaar gemoed de namen van G.B.
van Goor & Zonen, de Erven P. Noordhoff en Martinus Nijhoff, maar ook andere
uitgevers en schrijvers van boeken voor het onderwijs van belang hebben daarvan
een of meer stuks aan het departement van Onderwijs in Kaapstad gezonden - hebben
daardoor ongetwijfeld een grooten dienst gedaan aan de zaak van het Nederlandsch.
De onderwijzers krijgen op deze wijze een wapenkamer, die hun den strijd tegen
de Engelsche doordringing van de Afrikaansche streektaal zal vergemakkelijken en
het Verbond, dat tot deze zending het zijne deed, heeft evenzeer reden zich te
verheugen, dat aldus de strijders voor onze beschaving ginds worden voorzien van
hetgeen zij in dien strijd zullen behoeven. De winst moge niet terstond zichtbaren
vorm aannemen, dat die niet zal uitblijven, daarvan zijn wij overtuigd.

Ons Gedenkboek.
Waar blijft toch het Gedenkboek? Die vraag is ons herhaaldelijk mondeling en
schriftelijk gedaan.
Het ongeduld bewijst, dat men er belang in stelt, nieuwsgierig naar is en er veel
van verwacht.
Wie Neerlandia trouw leest, zal er de oorzaak in hebben kunnen lezen, welke tot
verdaging der uitgaaf dwong en die vermaanding werd. We herhalen haar hier nog
eens: Hij, die twee der voornaamste hoofdstukken voor zijn rekening had genomen,
hield ons maanden en maanden op sleeptouw en kapte toen plotseling het touw door
met de nuchtere mededeeling, dat hij van medewerking afzag.
Toen moesten wij andere bevoegden gaan uitnoodigen zijn taak over te nemen en
wij waren zoo gelukkig binnen niet al te langen tijd drie nieuwe medewerkers bereid
te vinden elk een gedeelte van de onbehandelde gebieden voor hun rekening te nemen.
Maar schrijven, zetten, verluchting enz. eischten natuurlijk weer geruimen tijd.
Bovendien werd besloten om de bruikbaarheid van het werk te verhoogen een
uitvoerig register er aan toe te voegen en dat eischte zeer veel tijd.
Thans zijn we zoo ver gevorderd dat het Gedenkboek nog dit jaar kan verschijnen.
De rijke inhoud blijkt alleen reeds uit de inhoudsopgaaf: Inleiding, door Dr. H.J.
Kiewiet de Jonge. De Geschiedenis van het Alg. Ned. Verbond, door C. van Son.
Aard en wording van den Nederlandschen stam, door Prof. dr. P.J. Blok. De
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Nederlanders in Oost-Indië, door Prof. Mr. J.C. Kielstra. Suriname, door Frederik
Oudschans Dentz. Curaçao, door Dr. B. de Gaay Fortman. Vlaanderen, door Omer
Wattez. Holland en Suid-Afrika, door Dr. D.B. Bosman. Onze stam in de verstrooiing,
door Prof. Dr. A.A. van Schelven. De Nederlandsche stam in Noord-Duitschland en
de Oostzeelanden, door Prof. dr. P.J. Blok. Onze Stamgenooten in Noord-Frankrijk,
door A. Hans. Hongarije, door Prof. dr. A. Eekhof. Van Nederlandschen bloede....
in de Steppen, door Ds. F.C. Fleischer. De Nederlanders en Italië, door Dr. G.J.
Hoogewerff. De Nederlanders in den Levant, door Dr. K. Heeringa. Vijf en twintig
jaar Hollandsch-Vlaamsch leven in Noord-Amerika, door Prof. dr. A Eekhof, Brazilië,
door Prof. dr. H. Wätjen. Ceilon, door Dr. W. van Geer.
Meer dan honderd afbeeldingen, waaronder verscheidene zeldzame, verluchten
den tekst.
De prijs voor leden van 't A.N.V. is f 5.-, voor nietleden f 7.50, voor het Buitenland
f 10.-. De omvang is bijna 400 blz. en het werk wordt alleen in prachtband geleverd.
De bedoeling bij den opzet van het plan dezer uitgaaf is natuurlijk geweest, dat
het bij de herdenking van het 25-jarig bestaan van ons Verbond zou verschijnen,
maar men make daaruit niet op, dat het een tijdelijk karakter draagt.
Uit de inhoudsopgaaf kan men zien, dat de geschiedenis van het Algemeen
Nederlandsch Verbond slechts een zeer klein gedeelte van het boek beslaat. Vele
andere hoofdstukken, door deskundigen geschreven, stempelen het tot een
geschiedkundig standaardwerk, waarin voor het eerst een poging wordt gedaan om
op de hoogte te komen van ons wijde stamgebied, tot vastlegging van den invloed
der Nederlanders en stamverwanten in de wereld.
De medewerkers aan ons boek hebben allen gevolgd, wat Wagenvoort noemde:
het voetspoor der vaderen.
Deze verkenning en staving kan het begin worden eener stelselmatige bestudeering
van alles, wat tot in de verste oorden herinnert aan ons volk en onzen stam.
Ons Gedenkboek zal daarvoor een uitnemenden grondslag en vast uitgangspunt
kunnen vormen en dus zijn waarde behouden.
Dat het niet gekomen is in den stroom van vele andere gedenkboeken, die verband
hielden met het zilveren regeeringsjubileum, lijkt ons achteraf gezien een voordeel.
Nu kan het rustiger geheel voor zichzelf de belangstelling vragen.
De vele inteekenaars ontvangen het dezer dagen. Moge de lezing hun er toe
aansporen het anderen aan te bevelen.
En mogen alle leden, die ertoe in staat zijn, het Gedenkboek bestellen door
toezending van een postwissel, want alleen als het werk uitverkocht wordt (het A.N.V.
beoogt nooit winst met zijn uitgaven) zijn de kosten gedekt.
Beveelt het ook anderen aan!

Marcellus Emants en het A.N.V.
Neerlandia zal er zeker op gesteld zijn aan de nagedachtenis van Marcellus Emants
den tol van hulde en dank te betalen, die den gevierden schrijver, ook wegens zijn
kloek optreden voor onze stambelangen, in zoo ruime mate toekomt.
Al sprokkelende in de eerste jaargangen van Neerlandia, vind ik Marcellus Emants
in 1896 reeds vermeld. Het XXIIIste Taal en Letterkundig Congres, te Antwerpen,
(23-26 Aug. '96), duidde hem aan, te samen met Dr. Schaepman, Dr. Jan te Winkel,
Dr. Buitenrust Hettema en Dr. Muller, als bestuurslid van het A.N.V., voor groep
Nederland.
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Hij was dus een onzer oudste medeleden, een medestichter mogen wij zeggen.
Op het XXVste Taal- en Letterkundig Congres te Gent, in 1899, handelde hij over:
‘Nationalieteit en Indieviedualieteit en het Algemeen Nederlandsch Verbond’
(gedeeltelijk overgedrukt in Neerlandia, Aug. 1900).
Daarin zegde hij o.m., dat het niet volstaat lid van het A.N.V. te worden; wij
moeten ook trachten niet te worden: ‘het hondje met een sjakotje op en een geweertje
in zijn poot, dat toch door niemand als een soldaat wordt aangezien’; liever moeten
we blijven: ‘de stekelige egel, dien elke muil, ook de vraatzuchtigste, wel gauw zal
laten glippen.’
Kenschetsend is deze pittige uitspraak voor 's mans opvatting van de plichten van
een Verbondslid.
Emants' daden, zijn gansche levenswandel stemden met zijne woorden overeen.
En toch stond hij steeds en alom als een fijnbeschaafd en hoffelijk man te boek.
Ja ‘fortiter in re, suaviter in modo’, dat zij de leus!
Mr. JOZ. VAN DEN BROECK.
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De Nederlandsche leergangen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in Indië.
Men behoeft heelemaal geen partij te kiezen in de politieke vraag, of en in hoeverre
reeds nu rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat Indië ooit geheel
aan eigen, inheemsche kracht kan worden overgelaten; evenmin in die andere vraag,
of de ontwikkeling der inheemsche bevolking moet geschieden door haar eigen, oude
beschaving omhoog te voeren dan wel door gebruikmaking van - en associatie met
de Westersche cultuur. - naast en geheel onafhankelijk van de voor die kwesties te
vinden oplossing blijft overeind staan de eisch, dat voldaan worde aan den onder de
inlanders sterk levenden aandrang om Nederlandsch te leeren, omdat zij beseffen
door die kennis veel bruikbaarder te worden als medewerkende krachten in staatsdienst
en particuliere bedrijven.
In een land als Indië, waar in staatsbestuur, handel, landbouw, industrie, bankwezen
de leiding in Westersche handen is, en naar wij ook voor de bevolking hopen, nog
lang blijven zal, is het voor de inlanders een geweldig groot gebrek, dat zij de taal
der Westerlingen niet verstaan.
Toen ik nog maar kort in Indië was, maakte eens mijn chef, sprekende over de
verduistering van belastinggelden door een inlandsch dorpshoofd, deze opmerking:
Zoudt ge denken, dat de ontvangers der belastingen in Nederland allen eerlijk zouden
blijven, wanneer zij wisten, dat de betalers niet in staat zijn om na te gaan, of het
gestorte bedrag juist is aangeteekend op het aanslagbiljet?
Is dit een voorbeeld van het groote nut van het enkel maar kunnen lezen van de
eigen taal, hetzelfde geldt, in misschien wat minder mate, voor de kennis van de taal
der Westerlingen, met wie de inlander op allerlei levensgebied in aanraking komt,
of met wie hij moet samenwerken.
De behoefte aan kennis van Nederlandsch onder de inlanders dagteekent dan ook
niet van gisteren. Natuurlijk is ze met de ontwikkeling van Indië toegenomen en nog
steeds toenemend, en ook, ze is in de laatste twintig jaar meer tot uiting gekomen,
evenals zoovele verlangens op ander gebied, welke vroeger slapende bleven, maar
met het ‘réveil’ van het Oosten in het licht der openbaarheid zijn getreden.
Dat de kennis van Nederlandsch de poort is, die toegang verleent tot Westersche
wetenschap en cultuur, blijft hier buiten bespreking, daarvoor is een leergang als de
door het Algemeen Nederlandsch Verbond opgerichte niet voldoende. Maar wie
meenen mocht, dat het, mèt deze doelbeperking, nu ook alleen maar geldt het
laagbijdengrondsche belang van den inlander om beter betaalde ‘baantjes’ te krijgen,
ziet maar één kant van de zaak. Het is ook een belang voor den staatsdienst en de
particuliere bedrijven een deel van het werk te kunnen opdragen aan inlanders in
stede van aan Europeanen, die zoo veel hooger eischen aan het leven stellen, en voor
den goeden gang van het werk is het van groot gewicht, dat Westerling en Oosterling
elkaar verstaan.
De ondervinding heeft geleerd, dat hoe meer Westersche krachten Indië noodig
heeft, hoe meer menschen er komen, die niets van Maleisch of eenige landstaal
verstaan, en dat zal in de toekomst nog erger worden, wanneer de Regeering, om
zich niet voor tientallen jaren te binden aan de dure uitgezonden ambtenaren in vasten
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dienst, personen zal moeten aannemen met kort dienstverband, die zeker voor die
enkele jaren geen Indische taal zullen gaan leeren.
Eigenlijk is dat zeer te betreuren. Wie zal zeggen, hoe vaak ontstemming onder
de bevolking haar oorzaak vond in het optreden van Westersche leiders, die de
landstaal niet verstonden (men denke b.v. aan de moeilijkheden, ondervonden bij de
pestbestrijding)?
‘Weet ge, waarom ik U zoo pak?’ zei Mr. van Dieren in zijn onvergetelijke rede
op den stamdag te Dordrecht, ‘omdat ik Uw taal spreek.’
Moeten we er in berusten, dat zij, die Westersche wetenschap en techniek naar
Indië brengen, meestal geen Indische taal verstaan, welnu, hoe meer inlanders dan
Nederlandsch kennen, al is het ook maar weinig, des te beter.
Wat heeft nu de Regeering gedaan om die kennis te bevorderen?
Reeds lange jaren is het Nederlandsch een leervak op de kweekscholen tot opleiding
van inlandsche onderwijzers en de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren,
maar dit werkt in zóó kleinen kring, dat het niet mag meetellen als bevordering van
de kennis van Nederlandsch onder de inlandsche bevolking.
Overigens dient bij de beoordeeling van hetgeen de Regeering te dezen deed in
aanmerking te worden genomen, dat de drang naar kennis van onze taal zich het eerst
begon te openbaren in de hoogere inlandsche kringen als onderdeel van het verlangen
naar een geheel Westersche schoolopleiding. Aan dat verlangen werd eerst alleen
tegemoet gekomen door toelating van inlanders tot de Europeesche lagere school en
de H.B.S. Maar de toelating tot de Europeesche lagere school moest uiteraard beperkt
blijven, vooreerst om het karakter van die school als onderwijsinrichting voor
Europeanen niet aan te tasten, en bovendien zouden bij onbeperkte toelating van
inlanders, de middelen aan personeel en geld, voor de Europeesche scholen noodig,
ver boven de krachten der Regeering gaan.
De Regeering kon niet doof blijven voor de roepstem om meer gelegenheid tot
Westersch onderwijs voor de kinderen van ambtenaren en gegoede inlanders, en ging
er daarom in 1907 toe over om aan de inlandsche scholen der eerste klasse ‘meer in
het bizonder bestemd voor de kinderen van inlandsche hoofden en van andere
aanzienlijke of gegoede inlanders’ van het derde leerjaar af door Europeesche
onderwijzers les te doen geven in het Nederlandsch.
Maar in het onderwijsstelsel paste deze halfslachtige school niet, zij sloot niet aan
bij verder gaand onderwijs op Westerschen grondslag, en daarom werd zij in 1914
vervormd tot de ‘Hollandsch-inlandsche school,’ die ongeveer gelijkstaat met de
Europeesche lagere school zonder Fransch en aansluit bij de Muloschool, welke op
haar beurt voorbereidt voor verschillende takken van vakstudie.
Deze scholen zullen echter nooit kunnen bevredigen het verlangen naar kennis
van Nederlandsch, zooals dat in breede kringen zich openbaart. Er zijn nu 150 van
die scholen en uitbreiding is zeker wenschelijk. Maar het zijn standenscholen; dit
Westersch onderwijs draagt een uitzonderingskarakter. Dat het volksonderwijs zou
worden is voor een nog verre toekomst ondenkbaar, wijl de inlandsche samenleving
niet kan voldoen aan de eischen, welke de van die school afkomstige leerlingen
krachtens hun opleiding zouden mogen stellen.
Het is dus duidelijk, dat terwijl de overheid deze maatregelen nam ter voorziening
in de behoefte aan Westersch onderwijs voor de bovenste lagen der inlandsche
bevolking, er in veel breeder kringen dier bevolking bleef bestaan en groeide een
verlangen naar kennis van de Nederlandsche taal zonder meer.
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Daaraan nu werd voldaan door de oprichting van allerlei schooltjes en leergangen,
waar vaak door geheel onbevoegden zonder eenig toezicht onderwijs werd gegeven
in de Nederlandsche taal.
Het geven van onderwijs aan inlanders door inlanders is namelijk geheel vrij. Aan
Europeanen, die als particulier onderwijzer voor inlanders willen optreden, wordt
alleen de eisch gesteld, dat zij te goeder naam en faam bekend staan en de Europeesche
lagere school met vrucht hebben doorloopen.
Er waren ook wel leergangen, door volkomen bevoegde Europeesche onderwijzers
gehouden, en daaronder heel goede, maar men hoorde toch ook van leergangen met
klassen van 60 leerlingen, in leeftijd uiteenloopende van 6 tot 50 jaar!
Al deze leergangen konden steungeld van de Regeering krijgen, doch wijl onder
de daaraan verbonden voorwaar-
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den natuurlijk behoorde, dat zij dan aan toezicht waren onderworpen, trachtten vele
het, door hoog schoolgeld te laten betalen, zonder steungeld te doen.
Wie zag, hoe aldus in veel gevallen de inlander voor een hoog schoolgeld gebrekkig
onderwijs in het Nederlandsch kreeg, kwam er toe om te vragen: Waarom voorziet
de Regeering niet in deze behoefte?
Mr. Creutzberg, Directeur van Onderwijs, tevens Voorzitter van het Groepsbestuur,
gaf in een vergadering van dat bestuur op die vraag het volgende antwoord:
‘De organisatie van cursorisch onderwijs in de Nederlandsche taal voor inlanders
en met dezen gelijkgestelden, die de 2de klas-scholen hebben bezocht, door de
Regeering zou op tal van onoverkomelijke moeilijkheden stuiten. Belanghebbenden
zouden op den duur eischen stellen, waaraan - hoe gemotiveerd die ook mochten
zijn - de Regeering onmogelijk zou kunnen voldoen. Waar echter het particulier
initiatief optreedt - zoo noodig met Landssteun - daar worden die eischen vanzelf
gematigder; men aanvaardt het gebodene gaarne en waardeert thans zoowel de
particuliere werkzaamheid als de belangstelling der Overheid.’
Hetgeen noodig was, dat was een waarborg, dat de leergangen, waaraan de
Regeering Haar steun gaf, den inlander gelegenheid boden, voor niet te groot offer,
van bevoegde onderwijzers geregeld, goed onderwijs in onze taal te ontvangen. Die
waarborg kon beter gegeven worden door één vereeniging, die de opperleiding had
van alle leergangen dan door een groot aantal verspreide schooltjes.
De aanleiding, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond zich de zaak aantrok,
was een leergang tot opleiding voor het z.g. klein-ambtenaarsexamen, opgericht door
de afdeeling Buitenzorg van den Indischen Bond. Toen die afdeeling was opgeheven,
kwam de leergang in 1913 in beheer bij de afdeeling Buitenzorg van ons Verbond.
Dezelfde afdeeling stichtte in 1915 een leergang te Soekaboemi en in 1917 te
Poerwakarta en te Cheribon.
Toen ook van verder gelegen plaatsen aanvraag kwam om leergangen op te richten,
nam het Groepsbestuur de leiding ervan over, droeg die op aan een uit zijn midden
gekozen ‘Hoofdcommissie voor de leergangen’ en maakte voor inrichting, beheer
en toezicht een algemeene regeling.
En zonder dat er opzettelijk propaganda werd gemaakt, kwamen er elk jaar nieuwe
leergangen bij, zoodat eind 1922 op Java en de eilanden daarbuiten op 54 leergangen
6581 leerlingen onderwijs genoten.
Van den aanvang af steunde de Regeering de leergangen in dezen vorm, dat op
met redenen omkleed verzoek van het A.N.V. het tekort op de bedrijfskosten werd
gedekt, maar door deze steunregeling achteraf kwam het Verbond nog al eens voor
geldelijke moeilijkheden te staan. Eerst in 1920 kwam een regeling voor het verleenen
van steun aan bizondere leergangen voor de Nederlandsche taal tot stand. Daardoor
wist de Hoofdcommissie, waarop zij kon rekenen voor de bestaande leergangen en
bij de oprichting van nieuwe.
In 1922 werd een gezamenlijk bedrag aan steun verleend van f 140.000.-, terwijl
de leerlingen een som van f 161.000.- aan schoolgeld opbrachten. Het Groepsbestuur
komt alleen tegemoet in de kosten van het beheer
Het doel van de leergangen is tweeledig: vooreerst het leeren van Nederlandsch
en ten tweede opleiding voor het klein-ambtenaarsexamen, dat toegang geeft tot de
eenvoudigste kantoorbetrekkingen in 's Lands dienst. Als leerlingen worden toegelaten
zij, die de inlandsche school der 2de klasse, dat is de eigenlijke volksschool, hebben
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afgeloopen, en niet ouder zijn dan 25 jaar. Voor dengene, die Indië niet kent, moet
deze leeftijdsgrens wel heel hoog schijnen, maar men verlieze niet uit het oog, dat
de leergangen in hoofdzaak bestemd zijn voor hen, die op school geen Hollandsch
geleerd hebben, on nu, in een betrekking gekomen, bemerken, dat de kennis van die
taal hun geschiktheid en hun vooruitzichten belangrijk zal verhoogen.
Bovendien komen er veel gewezen leerlingen van Hollandsch-inlandsche,
Hollandsch-Chineesche en ook wel van Europeesche lagere scholen, die daar bleven
steken en nu tot het besef komen van wat ze daardoor missen. Dat deze
schipbreukelingen het tekort nog kunnen inhalen, is voor henzelf en voor de
maatschappij, waarin ze geen goede plaats kunnen vinden, van niet gering belang.
Verder zijn zij, die den geheelen leergang hebben gevolgd, in staat om
toelatingsexamen te doen voor de ambachts- en burgeravondscholen, terwijl een
afzonderlijke examencursus na de 4de klasse hen voldoende bekwaamt om het
kleinambtenaarsexamen te doen.
Wanneer men nu vraagt naar den uitslag, dan moet niet in de eerste plaats gelet
worden op het aantal leerlingen, dat laatstgenoemd examen deed. Maar het andere
gevolg, de nuttige invloed van de kennis van Nederlandsch, voor hen, die dat diploma
niet noodig hebben, omdat ze al in particuliere betrekking zijn, - dat is, jammer
genoeg, niet in cijfers uit te drukken. Wat dit betreft, mogen wij echter de gunstige
verklaringen gelooven van de verschillende schoolbesturen, die de werkgevers in
hun omgeving kennen. Dat deze laatste er prijs op stellen, dat hun personeel den
leergang volgt, bewijst wel het feit, dat verscheidene hunner het schoolgeld geheel
of gedeeltelijk voor hun rekening nemen.
Als men nu verder nog bedenkt, van hoeveel nut de kennis van Nederlandsch voor
inlanders is in hun aanraking, ook buiten hun werk, met al wat en wie, uit het Westen
is gekomen, op reis, bij den dokter, in den Europeeschen winkel; dat de op den
leergang verkregen kennis voldoende is om eenvoudige berichten in een courant en
eenvoudige boeken te lezen; dat de kennis van onze taal het gevoel van achtergesteld
te zijn vermindert en dat van saamhoorigheid bevordert, - dan zal men moeten
erkennen, dat de Groep Nederlandsch-Indië van het A.N.V. met de instelling der
leergangen een mooi en nuttig werk heeft tot stand gebracht.
En dat mooie werk heeft onlangs gevaar geloopen te gronde te worden gericht
door het intrekken van den Regeeringssteun.
Bij de ontwerpbegrooting voor 1924 stelde de Directeur van Onderwijs voor met
ingang van 1 Juli 1923 de steun voor alle leergangen in te trekken, behalve voor 16
leergangen, die nog tot 1 Juli 1924 een bijdrage zouden krijgen voor de hoogste
klasse.
Dat dit voornemen vaststond werd het Groepsbestuur eerst 19 Mei 1923
meegedeeld, zonder dat te voren met dat bestuur eenig overleg was gepleegd. Dat
was toch inderdaad wel wat heel rauw!
De reden voor het voorstel was natuurlijk de bezuiniging, en het werd redelijk
geacht die toe te passen op den steun aan de leergangen ‘omdat de daarmee verkregen
uitkomsten niet evenredig waren aan de daaraan bestede kosten.’
In den Volksraad lichtte de Directeur het voorstel nog verder toe door zich te
beroepen op een rondzendbrief, welken de Hoofdcommissie tot de schoolbesturen
had gericht om op verschillende fouten en misstanden te wijzen, tot zuiniger beheer
aan te sporen en strenger toezicht in uitzicht te stellen. De Directeur wees er voorts
op, dat elk kleinambtenaarsdiploma in totaal f 1359.-, en dus aan het Land ongeveer
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de helft van dat bedrag kostte, en sprak, op grond van het groote verloop onder de
leerlingen, twijfel uit aan het nut der leergangen voor hen, die dat examen niet deden.
Men kan alles voelen voor den moeilijken toestand van den Directeur, die, zooals
hij zelf zeide, ‘zich op allerlei manieren in bochten moet wringen om besparingen
te vinden, waardoor het mogelijk wordt om nuttige onderwijsinstellingen in stand te
houden’; de begane fouten in leiding en toezicht, welke trouwens het tegenwoordige
Groepsbestuur erkent, behoeven niet te worden verdoezeld, maar men zou toch dit
willen vragen: Had de Directeur niet wat miner streng kunnen oordeelen over de
verslapping in zorg voor het kind, dat zijn uitsteken-
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de voorganger ten doop had gehouden, een verslapping, die toch grootendeels een
gevolg was van dien vloek van alle besturen en commissies in Indië, de herhaalde
persoonsverwisseling? En heeft de heer Van der Meulen zich niet te veel laten leiden
door de weegbare uitslagen, het aantal behaalde examendiploma's?
Doch genoeg hierover, nu de zaak een gunstige wending heeft genomen.
Het Groepsbestuur heeft zijn bezwaren tegen het voorstel in een goed
gedocumenteerd adres onder de aandacht der leden van den Volksraad gebracht, en
na bepleiting van het nut der leergangen door verschillende leden - aan wie het A.N.V.
grooten dank schuldig is - heeft de Directeur toegezegd, dat wanneer zijn bezwaren
tegen het beheer der leergangen zijn weggenomen, op de suppletoire begrooting
gelden zullen worden gebracht voor steunverleening aan de goede leergangen, en
dat ook met de intrekking der steungelden in den loop van 1923 niet al te streng zal
worden te werk gegaan.
Het Groepsbestuur zal de ontstemming over den onverhoedschen aanval op de
leergangen nu wel willen vergeten en zijn knappen pleitbezorger in den Volksraad,
den heer Roep, de woorden nazeggen, waarmee hij de belofte van den Directeur
beantwoordde: ‘Ik dank U hartelijk.’
Over de wijze, waarop de schifting der leergangen en de bezuiniging op de
overblijvende goede leergangen zal moeten geschieden worde van hier uit geen
oordeel uitgesproken. Dat is best toevertrouwd aan het tegenwoordige Groepsbestuur
en vooral aan den Voorzitter der Hoofdcommissie, den heer P.J. Gerke, den man,
dien de Directeur in den Volksraad niet wilde noemen, maar duidelijk genoeg
aanwees, toen hij zeide: ‘Dat initiatief kan de Regeering alleen prijzen. En prijzen
kan de Regeering ook de wijze, waarop deze leergangen indertijd zijn geregeld. Ik
behoef hier geen naam te noemen, de ingewijden zullen weten wien ik bedoel, als
ik zeg, dat hier zeer kranig werk is verricht. En dat herhaalt zich nu er gevaar dreigt
voor het Algemeen Nederlandsch Verbond; nu gaat men weer hard aan het werk, het
is blijkbaar weder dezelfde man of het zijn dezelfde personen, die de zaak aanvatten.’
Slechts over één punt wil ik iets zeggen. In de steunregeling is als voorwaarde
gesteld, dat het schoolgeld niet minder dan f 1.- en niet meer dan f 2.50 's maands
mag bedragen.
Uit de vroeger genoemde cijfers van aantal leerlingen en opgebracht schoolgeld
in 1922 kan worden berekend, dat het gemiddeld ruim f 2.- voor elken leerling
bedraagt.
Er is m.i. geen bezwaar tegen, dat dit hooger wordt. Het schoolbestuur van Batavia
noemt f 3.75 's maands niet te hoog.
Het zou zeker veel mooier zijn, wanneer het Verbond allen kon helpen, ook hen,
die niet kunnen betalen, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk, de middelen zijn zeer
beperkt. En daar elke andere maatstaf van schifting der candidaat-leerlingen in de
toepassing op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten, blijft er niets anders over dan
alleen hulp te bieden aan hen, die zich daarvoor een offer van beteekenis kunnen of
willen getroosten. Dat is tevens een waarborg voor den ernst van hun voornemens.
In Indië is het dreigende gevaar afgewend. Moge het vorenstaande er iets toe
bijdragen om, als straks de Indische begrooting aan de orde komt, aan de
Staten-Generaal de overtuiging te geven, dat het mooie werk der leergangen van het
Algemeen Nederlandsch Verbond moet blijven bestaan, en als betere tijden aanbreken,
worden uitgebreid.
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Het is dringend noodig, want volgens de in 1920 gehouden volkstelling konden
van de 48 millioen inlanders er slechts 61.000 Nederlandsch lezen en schrijven, dat
is dus maar iets meer dan één ten duizend!
J.E.B.

Nederland.
Van de Afdeelingen.
Groningen.
De Secr. meldt ons:
De afdeeling ‘Groningen en omstreken’ kan met tevredenheid terugzien op haren
eersten Dietschen kunstavond, den 6den November in het Concerthuis te Groningen
gehouden. - Toen de voorzitter, luit.-kol. b.d.J. Gualtherie van Weezel, om acht uur,
met een kort woord, de bijeenkomst opende, was de groote zaal tot achterin gevuld.
- Voor de rustpoos zette de heer W.J. Lugard de beteekenis der Grootnederlandsche
gedachte en de bedoelingen van het A.N.V. uiteen; daarna trad de zanger van het
Nederlandsche, van het Grootnederlandsche lied, Q.J. van Trigt op, die nog eens
waarschuwde voor het laten verdringen van eigen kunst en kunstenaars, door
vreemdelingen, vooral Duitschers. Hij oogstte telkens uitbundigen bijval bij de
liederen van onze toonkunstenaars zooals: F. van Duyse, Peter Benoit, Hullebroeck,
Dr. Pijzel, Coers, Frieso Moolenaar, Lieven Duvosel, Kor Kuiler, en een liedje uit
Fransch-Vlaanderen, van De Coussemaker. - De zaal was diep-ontroerd bij het
wondermooie ‘De Wiedsters’, gedicht van René de Clercq, in de schitterende
bewerking van den Vlaming Duvosel; en het publiek raakte zelfs opgewonden bij
het prikkelende, middeleeuwsche straatliedje, ‘Het wuf die spon’, uit Coers'
liederenboeken! - Mejuffrouw Gerda Boer was een voortreffelijk pianobegeleidster
en verdiende volop de bloementuil, haar, namens het bestuur, aangeboden, door door
de penningmeesteres, mej. A. Nijhoff.
Wij kunnen zanger en begeleidster, beiden, warm aanbevelen voor avonden elders.

Uit Zeeland.
In ons vorig nummer konden wij slechts met enkele regels melding maken van de
voodracht door het Hoofdbestuurslid Majoor Oudendijk voor de drie Zeeuwsche
Afdeelingen gehouden.
Uit de ons toegezonden uitvoerige verslagen stippen wij nog het een en ander aan:
‘Uitgaande van een gedicht van Maerlandt heeft spreker den drang naar liefde tot
het vaderland uiteengezet, die haar uiting door alle eeuwen heen heeft gevonden in
de werken van al onze dichters, van welke hij eenige voordroeg.
Spr. herinnerde aan de pas gevierde jubileumfeesten, bracht het volkslied bij
uitnemendheid ter sprake: het Wilhelmus, het lied uit den drang der omstandigheden
geboren, dat in onzen tijd nog niets van zijn innerlijke waarde verloren heeft, daar
het als in de tijden, toen het ontstaan is, het rustige ernstige vertrouwen ademt, het
geloof in eigen kracht. Van die eigen kracht, die maakt dat ons volk hoewel
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staatkundig klein, een groot geestesrijk heeft, gaf spreker in het tweede deel van zijn
rede tal van voorbeelden.’
Te Vlisingen opende de burgemeester, de heer Van Woelderen, den avond, welke
nog opgeluisterd werd door zang en muziek van de dames Bor - Rovers, Brand-Bekker
en den heer Popma.

West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
2 November sprak de dichter René de Clercq voor de leden dezer Afdeeling en de
H.B.S.-vereeniging. De bijval was groot.

Commissie van Overleg.
De secretaris dezer commissie van overleg voor afdeelngsavonden, de heer W.A.
Heynings te Soestdijk, is door droevige familie-omstandigheid de laatste maand
verhinderd geweest de hem toevertrouwde A.N.V.-belangen geregeld te behartigen.
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Verslag van de Commissie, ingesteld door het Algmeen Nederlandsch
Verbond en belast met een onderzoek naar de z.g.n.
stamverwantschap met de bevolking van Oost-Friesland.
Taak: Aan deze Commissie was als taak opgelegd: 1o. Bestudeering van den
oorsprong en de geschiedenis der stamverwantschap van Nederlanders en Oost-Friezen
in het algemeen, welke studie met de daaraan verbonden besluiten wordt neergelegd
in een verslag aan het Hoofdbestuur;
2o. Voorlichting van het Hoofdbestuur over den vorm waarin en de wijze waarop
de banden van de Oost-Friezen met de Nederlanders in het Alg. Ned. Verb. kunnen
worden gelegd, indien volgens het oordeel van de Commissie de stamverwantschap
daartoe voldoende van beteekenis is.
Inleiding: Reeds dadelijk bij het onderzoek naar gegevens ter beantwoording van de
eerste aan de Commissie voorgelegde vraag, deed zich een moeilijkheid voor. Wat
bedoelt men met de uitdrukking ‘stamverwantschap’, en wat beteekent de term
‘Nederlanders’? De Commissie betreurt het, dat de statuten van het verbond
daaromtrent geen licht verschaffen, niettegenstaande de woorden ‘stamverwantschap’,
‘Nederlandsche stam’, ‘Nederlanders’, zoo vaak in verbondskringen gebezigd worden.
Zij neemt aan, dat, gelet op dit onderzoek, met ‘Nederlanders’ het Alg. Nederl.
Verbond bedoelt: de bewoners van het koninkrijk in Europa, terwijl dan met
‘stamverwantschap’ bedoeld schijnen te worden: de volken of volksdeelen, die door
gemeenschappelijke afstamming in een niet te ver verleden, met (de) bewoners van
het rijk in Europa verbonden zijn. In dezen zin bestaat er nauwe stamverwantschap
tusschen de versassischte, oorspronkelijk Friesche, bevolking van Oost-Friesland ter
eener zijde en van de Groningsche Ommelanden ter anderer zijde.
De Commissie heeft dan ook gemeend aan het verzoek van het Hoofdbestuur te
kunnen en te moeten gevolg geven, omdat er inderdaad, gelijk gezegd, zoowel in de
achter ons liggende eeuwen als ook nog in den tegenwoordigen tijd steeds nauwe
betrekkingen hebben bestaan tusschen de gewesten van Noordelijk en Oostelijk
(Noord-) Nederland en het gewest Oost-Friesland - en gelet op het onder b. in art. 2
genoemde doel van het verbond: ‘handhaving en verbreiding van de Nederlandsche
taal’ achtte de Commissie het hoogst belangwekkend na te gaan, hoe juist in
Oost-Friesland de Nederlandsche taal, d.w.z. het in vroeger dagen gebruikelijk
‘gemeenlandsch dialect’, grooten invloed heeft gehad niet alleen, maar ook door de
daar wonende bevolking, gemakkelijk werd aangenomen en zich eigen gemaakt.
Eveneens, hoe het komt, dat in later tijden het Nederlandsch in beschaafde kringen
moest wijken voor het Hoogduitsch en door welke oorzaken het Hoogduitsch daar
nog niet de eigenlijke volkstaal is geworden, evenmin als het algemeen-beschaafd
Nederlandsch dit werd in het Noorden van ons land.
Taalkundig en ethnologisch heeft de Oost-Friesche gouw eeuwenlang dezelfde
geschiedenis gehad als het Noorden van Nederland. In de buitengewoon leerzame
en grondige studie ‘De uitbreiding van ons taalgebied in de 17de eeuw’ van Prof.
J.W. Muller (verschenen in De Nieuwe Taalgids 15de jaargang 1921, blz. 161 vlg.)
waaraan wij nog meer denken te ontleenen, toch lezen wij:
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‘Onder den naam Oostfriesland wordt in taalkundigen zin meestal niet alleen de
thans nog aldus geheeten Pruisische provincie verstaan, maar heel het kustland
tusschen Lauwers en Wezer, aan beide zijden van Eems en Dollard, dus met inbegrip
van het noordelijk deel onzer provincie Groningen, in tegenstelling met
Westerlauwersch-Friesland, (onze provincie Friesland en het van ouds West-Friesland
geheeten noordelijk deel onzer provincie Noord-Holland) èn (in tegenstelling) met
de noordfriesche kuststrook van en de eilanden (halligen) langs Sleeswijk.’
Geschiedenis: Keltische en andere onbekende, niet Germaansche, elementen
daargelaten, is ons land voornamelijk gekoloniseerd door Friezen, Sassen en (het
belangrijkste deel) door Franken, n.l., behalve in Limburg en een deel van
Noord-Brabant, Saliërs. Drie hoofdstammen dus, die elkaar hier en daar gekruist
hebben. Van deze drie stammen heeft de Frankische stellig het meest bijgedragen
tot het ontstaan van eene bijzondere Dietsche (Vlaamsch-Brabantsche en Hollandsche)
beschaving. Taalkundig is het Friesch in deze landen, bezinksels in de andere
stamtalen daargelaten, allengs beperkt tot een gedeelte van de tegenwoordige provincie
Friesland. Een aanmerkelijk verlies, als we bedenken dat de Friezen langs de kusten
en ten deele landinwaarts wellicht hebben gewoond, ongeveer van Brugge tot Bremen,
en verder Noordwaarts. Nu is het merkwaardig te zien, hoe het gewest Oost-Friesland
en de zoogen. Friesche Ommelanden in de provincie Groningen (nog in 1672 noemt
Vondel de stad Groningen, ofschoon deze oorspronkelijk Drentsch, d.i. Sassisch
was, ‘Hoofdstad van de Vriezen’) volkomen denzelfden ontwikkelingsgang hebben.
Zoowel hier als ginds wordt het Friesch verdrongen door het Sassisch. Wanneer en
hoe dit geschiedde is niet met zekerheid te zeggen, door doorsijpeling van Sassische
bevolking of door een levendig verkeer met en dientengevolge sterken invloed van
de aangrenzende Sassische gouwen; waarschijnlijk door beide. - ‘En,’ schrijft prof.
Muller, ‘al gaan de meeste bewoners van het thans tot Duitschland behoorende
Oost-Friesland er nog altijd prat op “Friesen”, geen “Duutskers” te heeten, en ook
“Friesch” te spreken, dat “Friesch” is inderdaad niets dan Nedersassisch, met enkele
geringe Friesche achterblijfselen.’
Welnu, datzelfde Nedersassisch, thans nog door breede lagen van het volk
gesproken, beleefde gedurende bijkans tweehonderd jaar een letterkundigen bloei.
‘In de eerste helft der 16de eeuw - wij halen wederom prof. Muller aan, ditmaal
uit een ander werk (“Over Nederlandsch volksbesef en taalbesef”) - “heeft het zelfs
een oogenblik den schijn alsof dat Oostersch (Overlandsch)” - aldus wordt dit
Nedersassisch genoemd - “geschreven door Groningsche en Oostfriesche
kroniekschrijvers als Sicke Benninge, Eggheric Beninga, Abel Eppens, Johan Rengers
van Ten Post, door Friesche doopsgezinden als Menno Simons en Dirk Philips, maar
ook door den Veluwenaar Verstege (Anastasius Veluanus) en in heel
Noord-Duitschland gelezen en verstaan, een kunstmatige maar algemeene
literatuurtaal voor alle Noordoostelijke Neder- en Overlandsche gewesten “Van de
Schelde tot de Weichsel” (beter: “van Duinkerke tot Danswijk”) zal worden; zelfs
de Gentenaar Utenhove put met ruime hand uit deze bron.’
Ook een tweeden gemeenschappelijken ontwikkelingsgang beleven Groningen en
Oost-Friesland: het Nederlandsch, de taal uit de Zuidelijke gewesten, begint het
Noordoosten te veroveren.
Bovenal sedert Alva's komst, vluchtten uit alle Dietsche gewesten uitwijkelingen
naar Oost-Friesland, en ofschoon deze ballingen waarschijnlijk geen regelrechten
invloed op de taal der bewoners van Oost-Friesland hebben gehad, baanden zij toch
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den weg mee, voor een spoedige en grondige verbreiding van het Calvinisme ginds.
- In 1571 werd te Emden de eerste Nationale Synode gehouden; daar vertoefden
langer of korter tijd: Gnapheus, Micron, Utenhove, Marnix van St. Aldegonde; daar
werden allerlei godsdienstige en geleerde geschriften gedrukt door uitgeweken
Hollandsche, Vlaamsche, Brabantsche en andere Nederlandsche boekdrukkers, zonder dat dit, zooals gezegd, rechtstreekschen invloed zal hebben gehad op de taal.
Die verovering door het Nederlandsch begint, wat Groningen aangaat, met 1594,
het tractaat van Reductie, waarbij de stad, die in 1580 door het verraad van
Rennenberg was afgevallen - de Ommelanden waren grootendeels trouw gebleven
- tot de Unie van Utrecht teruggebracht (‘gereduceerd’) werd. Wat Oostfriesland
aan-
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gaat, begint die verovering even later, begunstigd door politieke omstandigheden:
de Staten-Generaal mengden zich ten gunste van de Gereformeerden in den strijd
tusschen deze en de Lutheranen. In 1595 kwam het verdrag van Delfzijl tot stand,
waarbij te Emden alleen de Gereformeerde belijdenis werd toegelaten, en waarbij
de Staten-Generaal het recht kregen om in Emden en Leeroord (aan de Eems)
bezettingen te leggen.
De opkomende jonge republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden, met haar
bepaaldelijk Protestantsch karakter, liet niet na een machtige bekoring te oefenen op
het buiten de deur liggende Oostfriesland. Van het licht dat de groeiende republiek
uitstraalde, ving Oost-Friesland een groot deel op. Door de bijbelvertaling en door
het gereformeerd-protestantsch karakter der beschaving uit die dagen, kreeg ook het
protestantsche Oost-Friesland deel aan ons cultuurleven.
Maar nu zien we langzamerhand een splitsing beginnen onder de Oost-Friesche
bevolking: terwijl in Groningerland en elders het Nederlandsch alléén blijft opdringen,
wint in Oost-Friesland het Nederlandsch wel veld in de Gereformeerde gemeenten
en Doopsgezinde kringen, maar tevens begint in de Luthersche kringen het
Hoogduitsch binnen te komen. - Emden werd door de gereformeerden en dus voor
het Nederlandsch gewonnen. Sindsdien staat Gereformeerd tot Luthersch, als
Nederlandsch tot Hoogduitsch.
De geniale, verziende, blik onzer Oranjes was bij voortduring gericht op dit
belangrijke buitenwerk onzer taal, en de Oranjes begrepen dan ook beter dan de
Staten, van hoe uitnemend belang het winnen van dit gewest voor ons volksbestaan
zou kunnen zijn. Het is bekend dat Frederik Hendrik door huwelijksbanden een nog
nauwere betrekking zocht met het Oost-Friesche gravenhuis. Was dit gelukt, misschien
was dit huis dan niet zoo den Lutherschen, en daarmee Hoogduitschen, weg opgegaan.
In de 18de en 19de eeuw begint de invloed van het Nederlandsch in Oost-Friesland
weer te tanen, en wint het Hoogduitsch steeds terrein als algemeene spreek- en
omgangstaal. Vooral na 1840 verliest het Nederlandsch ook in de Gereformeerde
(hervormde) kerk gestadig terrein. Na 1866 en 1870 ging het Nederlandsch steeds
harder achteruit.
Van 1807 tot 1810, toen Oost-Friesland bij het Koninkrijk Holland was gevoegd,
onder Franschen invloed, gelukte het, tengevolge van de weinig gelukkige houding
onzer landgenooten, niet, de Oost-Friesche bevolking voor ons met genegenheid te
bezielen; trouwens daarvoor was dit kort tijdsbestek ook niet geschikt. We denken
dan onwillekeurig aan onze verhouding tot de zuidelijke gewesten van 1815 tot 1830;
ook daar wisten wij toen niet de liefde der Vlamingen te winnen.
Tegenwoordig: Wij hebben dus gezien dat het eigenlijke Nederlandsch in
Oost-Friesland tegenwoordig zoo goed als verdwenen is. Ook de pers en de
letterkunde zijn er door het Hoogduitsch in beslag genomen; niet evenwel zonder
dat het Nederlandsch in de volkstaal diepe sporen heeft achtergelaten. En de volkstaal
is er dan ook (en dit is het groote verschil met de andere, verderop gelegen,
Nederduitsche streken - in Oldenburg b.v. is de volkstaal weer geheel anders -)
bijkans geheel gelijk aan het Groningsch van de Ommelanden en het Oldambt.
Hetzelfde geldt voor de zeden, gewoonten, kortom voor wat men ‘folklore’ pleegt
te noemen. - Er bestaat dan ook een gevoel van verwantschap tusschen de bevolkingen
aan beide zijden van de Eems; een gevoel, dat zich niet uit in wijsgeerige
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bespiegelingen over Germaansche broederschap, maar dat zich verwerkelijkt heeft
in een verbinding die er bestaat tusschen de bloeiende vereeniging ‘De Grönneger
Spraok’ en soortgelijke vereenigingen aan den anderen kant van de staatsgrens. Zoo
werd bijv. de Groninger Landdag, in 1920 te Stadskanaal gehouden, bijgewoond
door afgevaardigden uit Oost-Friesland; terwijl het tooneelstuk van Geert Teis ‘De
Grond’, wel vijftig keeren in Oost-Friesland, o.a. te Leer, niet-vertaald werd
opgevoerd. Min of meer hebben we hier dus een herleving van den toestand der 16de
eeuw, met dit verschil, dat er niet in een algemeen gebruikelijke Nedersassische
kunsttaal geschreven en gedrukt wordt, maar dat er een letterkunde bestaat en
bestendig groeit in het zgn. platgroningsch en Oostfriesch.
De Commissie is thans genaderd tot de beantwoording van de tweede vraag, haar
door het Hoofdbestuur voorgelegd. Uit al het voorgaande is gebleken, dat er inderdaad
hoogst belangrijke banden van verwantschap bestaan tusschen de ‘Oost-Friezen’ en
de andere Sassisch sprekende ‘Friezen’. - Is dit echter voor het Algemeen
Nederlandsch Verbond van belang? De beantwoording van deze vraag hangt er geheel
van af, welke beteekenis men aan het begrip ‘stamverwantschap’ wil toekennen, en
of men van oordeel is, dat ‘stam’verwantschap alleen, voor bemoeiingen voldoende
is, en, zoo neen, wat daar dan nog meer bij behoort te komen. De Commissie wil er nog op wijzen, dat de huidige Oost-Friezen zich goede
Rijks-Duitschers voelen, hetgeen te begrijpen valt, daar zij immers zeer veel aan het
‘Rijk’ te danken hebben. Voor onze belangstelling trouwens geen bezwaar, - de
Vlaamsche minimalisten voelen zich ook goede Belgische staatsburgers. - Toch
meenen wij verplicht te zijn, aan den anderen kant de aandacht te vestigen op eene
merkwaardige uitlating van den heer R.P. Dojes, die in een rede, op 11 Maart 1921
in de Eerste Kamer der Staten-Generaal gehouden, verklaarde: ‘Een oogenblik, het
was in het najaar van 1918, en het voorjaar 1919, hebben onze stamverwante buren
in Oost-Friesland gedacht, en ik mag er bijzeggen, velen van hen ook gehoopt, dat
Oost-Friesland bij Nederland zou komen’. De Commissie was niet in de gelegenheid,
de gegrondheid van deze uitlating nader te onderzoeken.
Dat er wat gedaan kan en moet worden, schijnt der Commissie buiten kijf, echter
is zij eensgezind in haar oordeel dat 't meest voor de hand ligt, dat de invloedrijke
(ook onder breede lagen van het volk invloedrijke) vereeniging ‘De Grönneger
Spraok’ in dezen voorgaat.
Toekomst: Wij zijn uitvoerig bij het verleden blijven stilstaan, omdat men het heden
niet zonder het verleden kan begrijpen. - Het lijkt der Commissie thans ook gewenscht
eenige beschouwingen aan de toekomst te wijden, beschouwingen, die uit den aard
slechts vaag en min of meer profetisch kunnen zijn.
De politieke toestand in Europa is zoo ingrijpend gewijzigd, de plaats van ons
land en ons volk temidden der machtige mogendheden rondom, is zoo anders
geworden, dat wij de zaken met andere oogen zullen moeten leeren bezien, dan wij
voor den wereldoorlog plachten te doen.
Ter eener zijde kregen we de groote oeconomische en politieke inzinking van ons
achterland, gepaard gaande met eene verslapping van den band tusschen de
verschillende onderdeelen van dat achterland en de centrale macht in het rijk. Een
zeer waarschijnlijk gevolg hiervan zal zijn: herleving van de gewestelijke
karaktertrekken der verschillende deelen, óók wat het verleden aangaat; in
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Oost-Friesland derhalve mede een herleving van de herinnering aan het Nederlandsch
verleden.
Ter anderer zijde bestaat er uitzicht, mits volk en regeering eensgezind daartoe
samenwerken, op een krachtig en zelfstandig Nederland, dat zichzelf aan die inzinking
heeft weten te ontworstelen, dat zijn politiek en oeconomisch leven tijdig naar het
Westen heeft weten te richten, - de commissie denkt hierbij aan de bekende
redevoering, die de heer H. Colijn op den 6den Maart 1919 in de Eerste Kamer heeft
gehouden, - dat, door het steviger worden der banden met de volken van zijn
taalgebied, zijn zelfbewustzijn heeft zien toenemen en dat, zoodoende, voor de
aangrenzende buitengewesten een aantrekkingskracht kan worden, evenals dat in de
17e eeuw het geval was.
Indien de hier geschetste omstandigheden zich voordoen, acht de commissie een
werkdadig optreden van het Alg. Ned. Verbond ook in Oost-Friesland zeer wel
mogelijk.
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Slotsom: Voorshands kan de commissie er zich toe bepalen, gelet op art. 2 der
statuten, nader uitgewerkt in art. 3, onder d en e van het groepsreglement, de
wenschelijkheid uit te spreken, dat het hoofdbestuur in verbinding trede met het
hoofdbestuur van de vereeniging ‘De Grönneger Spraok’, tot het beramen van verdere
plannen. Voor een onmiddellijke werkzaamheid is misschien de bodem ginds nog
niet voldoende voorbereid.
H.P. COSTER.
E. FRANSEMA.
J.H. KERN.
H.P. SCHAAP.
Groningen, Sept. 1923.
A.T. VOS.

Herdenking van het Regeerings-jubileum te Bangkok.
De herdenking van Harer Majesteits 25-jarig Regeeringsjubileum is te Bangkok met
opgewektheid gevierd, en duurde, min of meer onderbroken, van 31 Augustus tot 6
September.

De Nederl.-Chineesche Kolonie te Bangkok na een feestmaal op 31 Aug. ter eere van het
Regeeringsjubileum onzer Koningin. Op de derde rij de Nederlanders te beginnen met No. 2: A.
Berckmans, H. Brantjes, W. Blankwaard, W. 't Hart, W. van Rooijen, J. Huese, N. Brat (Kanselier
van het Gezantschap), H.J.W. Huber (Gezant), Ngio A Giok (kapitein-Chinees), W.P.S. von Stein
Callenfels, C.M. Blankwaard, H.W. Wijmans (gezagvoerder K.P.M.s.s. ‘Sigli’), F.G. van Leuven,
A. Lindeman (1ste stuurman s.s. ‘Sigli’), W. Herle (Hoofdmachinst s.s. ‘Sigli’) en C.W. Tewes. Juist
boven den hr. Tewes bevindt zich de hr. A. Sandreczki, Secretaris en Siameesche tolk der Legatie en
No. 1 van links derde rij (naast den hr. Berckmans) is de hr. O. Sandreczki, Secretaris van het
Gezantschap, meer belast met de Duitsche, Oostenrijksche en Hongaarsche belangen, die aan het
Nederlandsche Gezantschap zijn toevertrouwd. Zoo goed als alle aanwezige Hollanders zijn
Verbondsleden.

De viering werd ingezet met een feestmaaltijd op Koningins verjaardag door een
honderdtal leden der Nederlandsch-Chineesche Kolonie, in een der groote Chineesche
Eethuizen aldaar, gegeven. De zalen waren op de gebruikelijke wijze versierd. Alle
te Bangkok verblijvende Nederlanders waren te gast en voor de meesten hunner was
de maaltijd vol verrassingen. Voor den aanvang verzamelden gastheeren en gasten
zich tot het aanhooren van een rede, uitgesproken door den Kapitein-Chinees, waarin
o.m. werd gezegd:
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Wij allen weten, dat wij goed geregeerd en in alle opzichten beschermd worden.
Daarom is de beste weg om onze diepe dankbaarheid te toonen: trouw aan Hare
Majesteit, vaderlandsliefde, gehoorzaamheid aan de wetten en eerbied voor onzen
gezant. Als wij al die plichten nakomen, zal het ons steeds goed gaan.
De Almachtige God heeft onze Vorstin vele jaren gespaard en wij allen smeeken
plechtig, dat Hij Haar nog vele, vele jaren sparen zal. Wij wenschen Hare Majesteit
toe: gezondheid, macht, voorspoed en doorloopenden vrede voor Haar land.
Nadat de Gezant hierop had geantwoord en bedankt, werden onze Volksliederen
gezongen en werd er een foto gemaakt van het geheele gezelschap. Iederen gast werd
namens de Nederlanders later een foto, van een toepasselijken opdruk voorzien,
aangeboden.
De Nederlandsch-Javaansche en -Maleische onderdanen vierden de volgende
dagen feest door een soort kermis tot dat doel bij het Gezantschap opgericht, waar
bioscoop werd afgewisseld door Chineesch en Maleisch theater, en waarop ook de
Chineesche kolonie weer goed voor den dag kwam.
Den 5den September bood de Gezant het Diplomatieke Corps en hooggeplaatsten
Siameezen een feestmaal aan, en den daaropvolgenden dag had er op het Gezantschap
een ontvangst plaats, en de feestelijkheden werden dien avond besloten met een
maaltijd door den Gezant aan de Nederlandsche Kolonie aangeboden.

Gewesttalen.
Bij de feestviering in Mei is op den door de Afdeeling 's-Gravenhage aangeboden
streektalenmorgen gebleken, dat het A.N.V. niet vijandig staat tegenover de taal, die
in verschillende streken van ons taalgebied gesproken wordt. De gewesttalen, die
toch zoo goed als alle het Nederlandsch tot grondslag hebben, acht het integendeel
een verrijking van onzen taalschat, al moet het hoog-Nederlandsch als algemeene
omgangstaal zijn onverkort recht behouden. Uit dit standpunt vloeit voort, dat het
Hoofdbestuur door zijn Boekencommissie gaarne ook leesstof beschikbaar stelt voor
bepaalde gewesten.
Om één voorbeeld te noemen: In Noord-Amerika bestaan zoowel Nederlandsche
als Friesche en Vlaamsche vereenigingen. Als de laatste hun wenschen aan het
Hoofdbestuur kenbaar maken, zal haar, voorzoover de middelen dat toelaten, gaarne
Friesche of Vlaamsche leesstof worden gezonden (kranten, boeken, tijdschriften).
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Insulinde.
Beknopt overzicht der bestuursvergadering van 15 Augustus.
Aanwezig: Mej. Draayer en de heeren Schumann, voorzitter, Gerke, Hardeman, Rd.
Hoessein Djajadiningrat, Van Emden, Eekhout, Brunet de Rochebrune, Roessingh
van Iterson. Verhinderd de heeren Muurling, Rutgers en Vreede.
De notulen der vergadering van 20 Maart 1923 worden goedgekeurd.
In de plaats van den heer De Rochebrune, die naar Bandoeng is overgeplaatst,
wordt de heer Gerke tot tijdelijk secr, penningm. benoemd, waardoor een vereeniging
van de administratie voor de leergangen en het werk voor het Groepssecretariaat kan
worden overwogen, hetgeen wellicht ook een besparing van kosten medebrengt.
De rekening en verantwoording over 1923 wordt goedgekeurd.
Van de Afdeeling Batavia is een aanvraag om steun ingekomen. Daar de toestand
der Groepskas gunstig is, wordt de steun toegestaan.
Omtrent het voorschot, dat moet dienen tot dekking van een schuld aan de
boekhandelaren Kolff & Co., f 1626,40 bedragende, destijds door het toenmalig
afdeelingsbestuur gemaakt in het belang van de leesgezelschappen, zal een nader
onderzoek worden ingesteld.
De heer Gerke geeft op verzoek van den voorzitter een overzicht van den stand
van zaken bij de leergangen. Hij drukt daarbij zijn spijt uit over het feit, dat de
vertrouwelijke circulaire over de leergangen van 1 Februari 1923 door den Directeur
van O. & W. in den Volksraad is voorgelezen. Ook maakt hij enkele aanmerkingen
op hetgeen de heer Van der Meulen in den Volksraad heeft gezegd, in het bijzonder
op de onheusche opmerking over de onbekendheid van het dept. met het adres van
het Groepsbestuur, gedurende 1½ jaar.
Verder deelt hij mee, dat de eerste stappen tot bezuiniging, n.l. sluiting van 17
zwakke leergangen, reeds zijn gedaan. De heeren Nieuwenhuys en Van den Laak
hebben voorts een nieuw leerplan ontworpen, dat aan het dept. van O. & E. ter
goedkeuring is opgezonden.
Met groote instemming wordt voorts kennis genomen van de voorgedragen plannen
tot inwendige reorganisatie van de leergangen, waarvoor de voorzitter den heer Gerke
dank zegt.
Als vertegenwoordiger van de Groep in de commissie tot nazien der rekening van
het Hoofdbestuur wordt benoemd de heer A. de Bruyn.
Ten slotte worden nog enkele mededeelingen gedaan, o.m. dat, in de plaats van
den heer Calmeyer, de heer Van Emden als Indische berichtgever van Neerlandia is
opgetreden en dat op voorstel van den heer Eekhout besloten werd aan leider en
soliste van het jubileumconcert in de Societeit Concordia, dat uitsluitend
Nederlandsche muziek gaf, een bloemstuk aan te bieden.

Een oordeel over het A.N.V. in Indië.
De res. 1ste Luit. C.M.B. Dixon schrijft in een opstel over ‘Volkswil en volkskracht
op Java’, opgenomen in het Ind. Mil. Tijdschrift, waar hij de geestelijke
weerbaarmaking van dit eiland in het bijzonder en van geheel Ned. Indië in het
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algemeen beschouwt: ‘Een geweldig stuwvermogen in de richting van eensgezindheid
zou kunnen uitgaan van één gemeenschappelijke taal. Die te bezitten is voorshands
nog wel een utopie. Uiteindelijk mag het, in onzen gedachtengang, echter geen andere
dan de Nederlandsche zijn en er kan reeds thans (officieel zoowel als in het gewone
dagelijksche verkeer) veel meer gedaan worden dan geschiedt om die utopie om te
zetten in een ideaal, in de richting waarvan practisch werk kan worden geleverd.
Met eere mogen weliswaar genoemd worden de op meer dan 50 plaatsen bestaande
leergangen van het Alg. Ned. Verbond, waarbij het particulier initiatief zich onder
deskundige en toegewijde leiding op nobele wijze heeft ontwikkeld en een instelling
heeft geschapen, welker beteekenis niet spoedig te hoog kan worden aangeslagen,
doch ook dit is het werk van betrekkelijk slechts enkelen, wier streven algemeen
gesteund en gevolgd zou moeten worden.
En daartoe dient eerst ontvankelijkheid voor dit alles gekweekt te worden, dient,
op grond van wederkeerig begrijpen, de eenheidsgedachte mogelijk te zijn, dient de
wil zich te vormen en te richten. Waar een wil is, is een weg.’
C.

Vlaanderen.
Een flink voorbeeld.
In het Novembernummer van Neerlandia wees de secretaris van groep Vlaanderen
op de moeilijkheid, om, in verband met den lagen stand van den Belgischen frank,
sprekers uit Nederland, die in guldens moeten worden betaald, naar Vlaanderen te
laten overkomen. De heer M.J. Liesenborghs deed dan ook een beroep op het
stamgevoel van de afdeelingen van groep Nederland opdat zij, desgevallend in
samenwerking of met de hulp van groeps- en hoofdbesturen, op eigen kosten
Noordnederlandsche sprekers of kunstenaars naar Vlaanderen zouden sturen om voor
de plaatselijke takken: Brussel, Lokeren en Antwerpen op te treden.
Groep Vlaanderen mocht een eerste antwoord op dit voorstel ontvangen en brengt
dan ook den beleefden eeregroet aan de afdeeling Utrecht, die in beginsel heeft
besloten het sturen van een spreker naar Vlaanderen te bekostigen en daaromtrent
met den groepssecretaris in onderhandelingen is getreden.

Anvers of Antwerpen?
In het jongste nummer van De Ingenieur kwam het volgende bericht voor:
Ir. Tek Tsjoan Tan is werkzaam gesteld bij de firma Dumon & Van der Vin,
aannemers te Brussel, voor de werken aan de Kruisschans te Oorderen-lez-Anvers.’
De N.R. Ct. nam het bericht ongewijzigd over!
Weet de redactie van De Ingenieur dan niet, dat Anvers niets anders is dan
Antwerpen en voelt ze niet hoe gek het staat in een Nederlandsch tijdschrift het door
en door Vlaamsche Oorderen-bij-Antwerpen Oorderen-lez-Anvers te heeten?
In denzelfden gedachtengang weze hier eveneens gewezen op het feit, dat
Nederlandsche uitgevers van aardrijkskundige atlassen voortgaan met, op hun kaarten,
Ostende te schrijven in plaats van Oostende, Ixelles en Saint Josse-ten-Noode in
plaats van Elsene en Sint Joostten-Oode, Tirlemont in plaats van Tienen, Hesbaye
voor Haspengouw enz.
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Tot La Haye voor 's-Gravenhage en Bois-le-duc voor 's-Hertogenbosch hebben
deze heeren het echter nog niet gebracht.

Herman Poort te Brussel.
Dinsdag 6 November trad Herman Poort, in de ‘Salle Nouvelle’, voor de leden van
den bloeienden tak Brussel op met een lezing over ‘Waarde en wezen van de nieuwe
Noordnederlandsche letterkunde’. Een uitgelezen publiek vulde de zaal, toen de heer
Omer Wattez, voorzitter van groep Vlaanderen en tak Brussel, aan de aanwezigen
met een hartelijk woord den spreker voorstelde.
De heer Poort handelde achtereenvolgens over de jongste ontwikkeling van de
prozakunst en de poëzie in Nederland en betoogde, hoe reeds bij Johan de Meester
Querido en daarna bij Top Naeff, Ada Gerlo, Nico van Suchtelen een door idealisme
omhoog gedragen nieuwe romantiek begon door te breken.
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Lang bleef hij ook staan bij de poëzie, waar een gelijksoortige verandering valt waar
te nemen, zoowel bij P.C. Boutens als bij Henriëtte Roland Holst, J.H. Leopold, A.
van Collem, Jan Prins, Bastiaanse, Geerten Gossaert enz.
Aan het einde van zijn schitterende lezing juichten de opgetogen toehoorders
langdurig den heer Poort toe en verzocht de heer Wattez den dank van alle
aanwezigen, zoo Vlamingen als Hollanders, in ontvangst te willen nemen voor de
wijze waarop hij, met zijn heerlijk woord, Vlaanderen en Holland op cultureel gebied,
in den geest en het hart van allen weer heel wat nader tot elkaar had weten te brengen.

Tooneelgezelschap ‘Gudrun’.
Het Vlaamschgezind tooneelgezelschap ‘Gudrun’ te Brussel-Laken, Oud Pannenhuis,
Leopold I-straat 317, houdt zich bereidwillig ter beschikking van de afdeelingen van
het A.N.V. in Vlaanderen voor medewerking aan kunstavonden door deze afdeelingen
ingericht. Als vergoeding wordt enkel de terugbetaling der kosten gevraagd. Het
repertorium voor 1923-24 bestaat uit: ‘Pietje de Landlooper’ (Sandek-Fabricius),
‘Blank en Bruin’ (Maresco Marisini), ‘Het Kind’ (Heijermans), ‘Zwarte Sneeuw’
(Jan Boon), Aleid (Multatuli), Lakske (Gaston Martens), Reinout en Renilde (Ward
Schouteden), enz. Gudrun beveelt zich ook bij de letterkundigen aan voor het
vertolken van oorspronkelijk tooneelwerk, bij voorkeur met Vlaamschgezinde of
sociale strekking.
Spelleider is de heer R. Grassin, secretaris van het gezelschap de heer G. van
Mulders, Wemmelsche Steenweg 58, St. Pieters-Jette, Brussel.

Mededeelingen.
Nederlanders in Bombay.
Met het doel de Nederlanders te Bombay meer tot elkaar te brengen, vormde zich
aldaar ‘De Hollandsche Club’, welke haar bestaan inzette met een feestelijken maaltijd
ter gelegenheid van het regeeringsjubileum. De omstreeks 40 leden hebben eens in
de week een zaal tot hunne beschikking, een bibliotheek is in wording en een
leestrommel, waarin ook Neerlandia, gaat reeds rond.
Moge dit goede begin door een spoedige aansluiting bij het A.N.V. voltooid en
door een langen bloei gevolgd worden!

Letterkundige Kalender voor 1924.
De bekende schrijfster Marie Schmitz heeft voor den uitgever Philip Kruseman weder
een kalender samengesteld, die voor elke veertien dagen de geboorte- en sterfdagen
geeft met een portret van een letterkundige, een levensbericht en een kenschetsende
aanhaling uit werk van de afgebeelden.
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Alle Grootnederlandsche gebieden zijn vertegenwoordigd, zoo Vlaanderen door
Alice Nahon, Wies Moens en Felix Timmermans, Zuid-Afrika door Totius (Dr. J.D.
Dutoit), Insulinde door Noto Soeroto.
De Noordnederlandsche mannen en vrouwen noemen we niet, omdat hun
verschijning van zelf sprekend is.
Zoo'n kalender, mooi uitgevoerd, zooals we dat van Kruseman gewoon zijn, toont
ongezocht het doorwerken van het beginsel, dat in het woord Groot-Nederland ligt
besloten.

Gebruikte postzegels.
Ontvangen een zending van M.M.C. te 's-Gravenhage.
LEDEN VAN HET A.N.V.
WERFT LEDEN VOOR HET A.N.V.!!!

Taalcommissie.
Brievenbus.
? te Kaapstad. Aan zoo'n uitknipsel hebben wij weinig. Kan U zelf den schuldige
niet eens te lijf gaan? Natuurlijk vinden ook wij grootstad, grootbank, enz.
Germanismen.

Meewerken a.u.b.
Het Hoofdkantoor krijgt herhaaldelijk van leden een bericht, of het over het
verschuldigde ‘s.v.p. wil laten disponeeren’. Waarom niet ‘a.u.b. wil laten
beschikken’? Als alle leden van het A.N.V. hun taal vrij hielden van noodelooze
vreemde woorden, zou de strijd tegen taalverwording veel meer uitwerken.

De lachende waarheid.
Een lid van het A.N.V. kreeg voor een avond een ‘invitatie’. Hij nam die aan in een
berijmden brief, waaruit we deze vier regels overnemen:
Houdt ge weer eens een bijeenkomst,
Och, vermijdt dan zelfs den schijn
En zendt mij geen invitatie,
Ik wil uitgenoodigd zijn.

Een zeldzame vogel.
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Een lid van het A.N.V., dat onlangs met onze Woordenlijst kennis maakte, schrijft
ons uit Leiden: ‘Ziehier eenige bescheiden opmerkingen naar aanleiding van het
inderdaad voortreffelijke boekje.’ Bij een mogelijken herdruk hoopt de T.C. van de
‘bescheiden opmerkingen’ dankbaar gebruik te maken.

Overstrooming te Hilversum.
Te Hilversum bestaat een hotel ‘Hof van Holland’. Nu zou men zoo meenen, dat
daar alles in het Nederlandsch gaat. Maar, wie zoo denkt, denkt mis. Een rekening
van dit hotel heeft zijn opschriften, toelichtingen en posten geheel in 't Fransch;
daartusschen staan alleen in 't Nederlandsch 17 September en de naam van den gast,
die ons de rekening toezond met een ontboezeming over het gebrek aan eerbied voor
het eigene. Toch was er nog wel iets eigens aan de rekening: de gast moest ze in
Nederlandsche geldwaarden betalen!

Een vraag.
Heet het eilandje in de Antillen St. Martin of St. Maarten? Men kan met de
vernederlandsching, die wij sterk voorstaan, ook wel eens te ver gaan (bl. 150
Neerlandia).
Zoo schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 20 October
1923.
Voor zooverre de T.C. bekend is, heet het eiland steeds St. Martin. Waarom? De
T.C. weet het niet. Doch naar haar meening kan men in ons land moeilijk te ver gaan
met de vernederlandsching. Dit hebben velen reeds af en toe aangetoond. Men spreekt
toch ook van Parijs, Napels, enz. enz. Tenzij St. Maarten aanleiding tot verwarring
zou geven.

Ingezonden.
Hulp voor Hanau!
Als - hoe eer hoe beter! - ons Gedenkboek verschijnt, zal daarin ook het een en ander
te vinden zijn omtrent Hanau a.d. Main.
Het sprak vanzelf, dat deze stad in de omstreken van Frankfort niet vergeten werd.
Immers zij is zelfs meer
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geweest dan een plaats, die leden van onzen Nederlandschen stam geherbergd heeft
en er den invloed van onderging. Ze werd door stamgenooten, Noord-Nederlanders
zoowel als Vlamingen, gesticht!
In het eind der 16de eeuw, toen dat Frankfort onze vaderen zóó weinig gastvrij
bejegende, dat zij - hoewel reeds zwervensmoe - toch opnieuw een goed heenkomen
moesten zoeken, toonde Philipp Ludwig II van Hanau, een schoonzoon van Willem
den Zwijger, de welwillendheid en tegelijk het economische doorzicht hun
herbergzaamheid te bewijzen. Dat zelfs niet alleen: hij schonk hun tal van privileges
op den koop toe. En zoo bewerkte hij toen het ontstaan van een Nederduitsche enclave
in het totaal Duitsche land: de kolonie en de kerkelijke gemeente Hanau.
Wie er nu komt, vindt van dat Hollandsche karakter van de jeugd der stad zoo
goed als niets terug. Maar eenige herinnering uit dien tijd bleef toch nog altijd
voortbestaan, de organisatie dier Nederlandsche Kerk. Onze taal spreekt die weliswaar
niet meer; Pfarrer Munk, thans haar voorganger, is reeds de derde predikant die zelfs
in het geheel geen Hollandsch meer kent. En de leden van haar kleinen kring, een
honderd zielen ongeveer, zijn waarschijnlijk allen wel reeds sedert geslachten
Hoogduitschers. Maar niettemin is zij toch nog altijd onafhankelijk, een op zichzelf
staande groep, in geen Duitsch kerkelijk verband opgenomen. En in zoover nog
steeds een monument ter gedachtenis aan de daar door onzen stam oudtijds gespeelde
rol.
In die Hollandsche gemeente wordt tegenwoordig bittere ellende geleden. Zij had
vrij groote fondsen. Maar die hebben thans alle waarde verloren: zij waren in Marken
belegd! En terwijl geen maatschappelijke klasse het kruis van den slechten tijd meer
moet torsen dan de middenstand, zijn het bijna uitsluitend middenstanders, die tot
haar behooren!
Daarom waag ik het hier eens een beroep te doen op de leden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, om eenige honderden guldens bijeen te brengen ter verlichting
van dezen nood. Tegenover deze niet-landgenooten te doen wat wij voor de Hollanders
in het buitenland bewerken, lijkt mij niet noodig. Niettemin, als degenen die de
tradities onzer vaderen voortzetten, hebben deze Hanauers toch m.i. wel eenige
aanspraak op onzen steun. En als velen iets doen, kunnen wij zonder veel opoffering
dien steun immers verleenen! Als een uiterst welkom kerstgeschenk!
Giften worden hier verantwoord.
Kenaupark 18, Haarlem.
A.A. VAN SCHELVEN.

De Nederlandsche Taal in den Volksraad.
Aan W.A.T.H.
In Uw artikeltje en vooral in Uw slotsom, gekant tegen inlandsche leden van den
Volksraad, die hun moedertaal willen spreken, zie ik een om twee redenen niet
onbedenkelijke redeneering.
Immers al mogen wij het gewenscht achten, dat onze Bestuurstaal in Indië ons
Nederlandsch blijve, U gaat m.i. te ver door aan Inlandsche Volksraadsleden een
verwijt er van te maken, als zij gebruik maken van hun recht, om in hun eigen land
hun eigen taal te spreken!
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Wel heel eigenaardig! Ik herinner me een zitting van een Nederlandsch Congres
van een 20 jaar geleden, waarin wijlen Professor Kern opkwam tegen de houding
van onze Nederlandsche ambtenaren in Indië, die het den inboorlingen kwalijk namen,
als zij hen toespraken in onze taal! En nu doet U het omgekeerde! - Ligt de waarheid
niet in de vrijheid om zich te bedienen van de taal, die hun voegt?
Maar wat mij vooral trof in Uw artikel was .... dat het juist klonk als een
franskiljonsch-Waalsche redeneering tegen het gebruik van het Vlaamsch in het
Belgische parlement! Uw stuk dreigt een uitnemend wapen te worden in deze
gevaarlijke handen! En dat mag het A.N.V. toch zeker niet leveren.
Vandaar dat ik niet kan nalaten, er verzet tegen aan te teekenen.
hoogachtend.
L. SIMONS.
Hierbij zij aangeteekend, dat de geachte schrijver van een onjuiste veronderstelling
uitgaat, De opmerking van den heer Simons is er in zoo verre al dadelijk naast, dat
voor bijna geen enkel lid van den Volksraad het Maleisch de moedertaal is en dat
stellig niet was voor het lid, waarover in mijn artikeltje sprake was. Ten hoogste kan
men het Maleisch beschouwen als een soort inlandsch Esperanto voor alle streken,
waar het Maleisch de taal niet is. De vergelijking gaat dus wel mank.
Mijn opmerking gold bovendien het prikkelende karakter, dat het optreden van
dit volksraadlid kenmerkte. Dit verklaart ook waarom de Indische pers in dit geval
in het geweer kwam. Daarin een aanmatiging te zien van de soort als die van het
Belgisch Franskiljonisme gaat trouwens om andere reden niet op.
In hoeverre de Inlander in Indië ons op ander beschavingsterrein wellicht vóór
moge zijn, bij de poging naar Westersche beginselen en begrippen te regeeren en te
besturen, zal hij van den Nederlandschen invloed nog zeer veel kunnen leeren.
W.A.T.H.

Comité voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
Alweer een afbrokkeling onzer kasmiddelen. De nood stijgt; onze verplichtingen
worden grooter en de inkomsten houden daarmede geen gelijken tred.
De ontvangsten bedroegen in de maand October f 3957,25 en 10 millioen Mark
(maakt met vorige opgaven f 485684.52 en Mrk. 3.173.323.50), terwijl de uitgaven
ruim f 5600.- waren, dus een nadeelig verschil van meer dan f 1600.-.
Hartverscheurend zijn de berichten over het lijden onzer kleine stamgenootjes in
Duitschland, roerend zijn de dringende verzoeken der ouders om te helpen tenminste
hun kindertjes aan den ondergang te onttrekken. Wij doen daarvoor onvermoeide
pogingen en kunnen daarin alleen slagen, wanneer men in Nederland èn de beurs,
èn het huis opent, want niet alleen hebben wij geldmiddelen noodig, doch ook
gezinnen, die een plaatsje willen afstaan om, een anders ten ondergang opgeschreven,
Nederlandsch kind uit Duitschland te redden.
Men vergete niet, dat hier boven alles geldt: ‘Spoedige hulp is dubbele hulp’.
De Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.,
Naussaukade 358, Amsterdam..
Gemeentegiro L. 569.

Naschrift.
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Met groote ingenomenheid maak ik nog melding van de krachtige hulp, die
verscheiden afdeelingen van het A.N.V. den laatsten tijd geboden hebben door
plaatselijke belangstelling te wekken voor ons Comité. Alle hartelijk dank!

Door Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
IV (Slot).
Tenslotte wilden wij inlichtingen hebben omtrent onzen verderen tocht naar Cassel.
Te Arques, het eerste dorp in die richting, werd blijkbaar geen Vlaamsch gesproken.
En te Cassel?
‘O ja, maar,’ voegde de juffrouw er geruststellend bij, ‘alle menschen kennen daar
ook wel Fransch.’
Bij den Casselberg kregen we een zeer sterke, zigzagsgewijs verwerkte stijging
te verteren. Want 't stadje ligt bovenop den 175 M. te midden van vlak land
oprijzenden heuvel.
Het was ons min of meer een ontgoocheling om, bij 't vragen naar den weg, Fransch
te moeten gebruiken. Wij smaakten de voldoening dat in ons hotel alvast een
dienstbode Vlaamsch verstond.
Den meesten tijd brachten wij hier, evenals te St.
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Omaars, door in 't gemeentemuseum. Dit bracht ons een ware openbaring omtrent
de geschiedenis van dut merkwaardige stadje.
Reeds in den tijd der Romeinen speelde het een rol. Het bestond in 27 v.C. onder
den naam Castellum. Agrippa, schoonzoon van Keizer Augustus, moet zich omstreeks
dezen tijd hebben bezig gehouden met den wegenaanleg, welke Cassel tot een
kruispunt van 6 groote Romeinsche heirwegen zou maken: in zuidelijke en oostelijke
richting naar Miniaricum (Pont d'Estaires) en Aire, beide a.d. Leie en naar Tervanna
(Therovanne), later zetel van een bisschop; in westelijke richting naar Pontus Itius
(Witzand) en verder naar Bononia (Boonen, Boulogne) en naar Marck (bij Calais);
in Noordelijke richting naar Bruzziae (Brugge).
Als bewijs van 't belang, dat de Romeinen aan de stad hechtten, moge dienen dat
zij zetel werd van een Romeinsch goeverneur en dat niet minder dan 10 Romeinsche
keizers haar bezochten (o.a. Germanicus, Caligula, Claudius).
Blijkbaar was de vesting ten tijde der volksverhuizing te niet gegaan. Althans men
vindt vermeld, dat in 808 Roland, een neef van Karel den Grooten, haar weer laat
opbouwen. In 860 doorstaat zij met goed gevolg een aanval der Noormannen. In 928
echter wordt zij door dezen verwoest.
Inmiddels is 't graafschap Vlaanderen ontstaan als leen van den Frankischen koning.
Graaf Arnold I, de Groote bijgenaamd, laat de vesting in 930 opnieuw opbouwen.
Zij gaat nu een groote rol spelen als bolwerk in den strijd om meer vrijheid der
opkomende Vlaamsche gouwen tegen 't dwingende centralisatiestelsel der Frankische
koningen.
Zoo wordt in 1071 onder haar wallen een belangrijke slag geleverd.
De bewoners van ‘Flandre maritime’, hetgeen wij tegen woordig ‘Fransch
Vlaanderen’ noemen, waren in opstand gekomen tegen de uittartingen der regentes
van Vlaanderen, gravin Richilde, weduwe van graaf Boudewijn VI. Robert, broer
van den overleden graaf, bijgenaamd de Fries, echtgenoot van gravin Geertruida van
Holland, weduwe van Floris I, stond aan 't hoofd der opstandelingen. Hij had
tegenover zich de verbonden legers van Richilde, den koning van Frankrijk en den
graaf van Normandië. Robert werd overwinnaar en verkreeg de Vlaamsche
gravenkroon.
De 13de eeuw ziet opnieuw een Fransch leger komen opzetten om Vlaanderen te
tuchtigen; aanvoerder was Gauthier de Chatillon, connétable van Frankrijk. Ditmaal
helaas met meer sukses. In 1213 valt de stad, wordt geplunderd en de bewoners
worden over de kling gejaagd. ‘Les Français rasèrent le fort et brûlèrent la ville.’
De aanvang der 14de eeuw is getuige van den roemrijken Guldensporenslag bij
Kortrijk, waar de eenvoudige Vlaamsche gemeentenaren zegevieren over een
uitgelezen en overmachtig Fransch ridderleger. Weer zal Casselberg er eenigen tijd
later getuige van zijn als dit gelukkig tijdvak van vrijheid een einde neemt.
In 1328 n.l. strijdt daar een Vlaamsch leger onder Nicolaas Zannekin: ‘patriotes
flamands commandés par Nicolas Zannekin, tisserand, capitaine du territoire de
Furnes’ (Veurne). De Fransche koning zegeviert.
Omtrent den laatsten tijd der middeleeuwen vonden wij geen gegevens. Wij werden
nu verplaatst in den tijd van het ontstaan der Nederlandsche Republiek. We zagen
o.a. volledige verordeningen van Karel V en van de aartshertogen Albert en Isabella,
alle in 't Vlaamsch. Blijkbaar kreeg ook Cassel zijn deel van den beeldenstorm.
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Uit het begin der 17de eeuw dagteekenen rechten en statuten der Gilden van St.
Andries en St. Sebastiaan. Van 't jaar 1671 bestaat er nog een volledige Vlaamsche
platte grond. De oorlog van 1672 brengt ook voor Cassel een beslissende verandering.
In 1677, bij een poging tot ontzet van St. Omaars, wordt stadhouder-koning Willem
III bij Casselberg verslagen. De vrede van Nijmegen, in 1678, ziet ook dit bolwerk
der Dietsche landen in Fransche handen overgaan.
Ter plaatse van het oude kasteel bevindt zich thans een gedenknaald, waarop o.m.
deze gebeurtenis wordt vermeld en genoemd: ‘cause du retour de cette contrée à la
France’. Letterlijk is dit opschrift juist. Immers Vlaanderen was een leen der Fransche
kroon. In werkelijkheid echter scheidde de vrede van Nijmegen Cassel en St. Omaars
van hun stamland.
Cassel behield echter, in tegenstelling tot St. Omaars, veel meer zijn Vlaamsche
karakter. De Fransche omwenteling, met haar sterk Fransch nationaal gelijkmakend
stempel, heft in 1789 het ‘edel hof van Cassel’ en de ‘vierschaeren’ op. Sedert heeft
de Fransche geest onbelemmerd in de stad kunnen doorwerken. Vooral de
leerplichtwet der laatste tientallen jaren heeft natuurlijk het hare gedaan.
Wij merkten dit o.a. bij een onderhoud met den torenwachter en zijn dochtertje.
De man verstond Nederlandsch en sprak thuis Vlaamsch. Zijn dochtertje verstaat
ons echter niet. 30 jaar geleden kende men te Cassel bijna heelemaal geen Fransch,
vertelde hij.
Toch vindt men tot op dezen dag in de kerk het opschrift: ‘Ider een is gebeden van
niet te spouwen in de Kerke die het Huys Gods is.’ En bij een kapelletje staat: ‘Moeder
der bermhertigheijd’.
Te Cassel heeft zich ook een oud gebruik kunnen handhaven. Op Paaschmaandag
is er een groote volksoptocht, waarin in triomf worden meegedragen twee groote
poppen: Reuzepapa en Reuzemama. Bij dit feest wordt ook nog steeds het oude
Vlaamsche lied gezongen. Wij vonden een kiek van dit feest in 1909.
Hoopvol was 't vooral om in 't museum fotografisch te zien vereeuwigd 't officieel
bezoek van 't ‘Comité flamand de France’ aan Casselberg ter gelegenheid van de
heropening van 't museum na den oorlog. En wel als een nieuw bewijs van de
werkzaamheid der beweging welke het Vlaamsch in N. Frankrijk weer de plaats wil
geven, die het toekomt. Deze beweging uit zich o.a. in 't uitgeven van een eigen
tijdschrift: ‘Le beffroi de Flandre’, ‘Revue régionaliste de la Flandre française’. Welk
tijdschrift grootendeels in 't Fransch verschijnt, doch zich ten doel stelt om door 't
opnemen van Vlaamsche stukken het volk meer Vlaamsch te leeren lezen. Daarnaast
streeft de beweging natuurlijk naar Vlaamsch onderwijs.
Men vergisse zich overigens niet in den aard dezer beweging van opstanding,
welke geen zweem van scheidingszucht vertoont, integendeel op zuiver Fransch
nationalen grondslag streeft naar een meer federalistische inrichting van den staat.
Ik vermeldde reeds Cassel's hooge ligging. Bij de beklimming van den toren ziet
men dan ook bijna heel 't vrij vlakke Fransch en een deel van Belgisch Vlaanderen
aan zijn voeten. Zonder twijfel moet 't deze beheerschende hoogteligging zijn, die
aan Casselberg de eeuwen door zijn strategische beteekenis verleende. En die het
ook in den wereldoorlog bezat blijkens het langdurig verblijf aldaar van maarschalk
Foch. (23 Okt. '14-22 Juni '15).
Van Cassel ging onze tocht naar Hazebroek, een vrij groote plaats, waar wij ons
echter maar zeer kort meer konden ophouden. Op de markt trof ons de typische
Nederlandsche naam Everwijn.
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Wij kwamen hier weer nader bij het oorlogsgebied. Van Hazebroek was niet veel
verwoest; er was echter ook niet veel opgebouwd. Aan den buitenkant der plaats
hadden wij nog even een gesprek met twee vrouwen, moeder en dochter uit de
volksbuurt. Weer 't zelfde verschijnsel als te Cassel: de moeder kende Vlaamsch, de
dochter verstond het alleen. Volgens hen moet La Motte aux Bois, het eerstkomende
dorpje, nog Vlaamsch zijn, Merville echter Fransch.
Wij bereikten 't laatste. Hier was 't weer volop frontstreek. Alles was nieuw
opgebouwd. We zagen weer veel vernielde boomen en een uitgestrekt gebied, dat
zichtbaar platgeschoten was geweest. Over 't geheel was 't land alweer goed bebouwd.
Maar zelden leek de grond ons bedorven.
Van Merville ging 't met spoed door naar Béthune. In het tusschengelegen gebied
sprak nog alles van den oorlog. Overal heropbouw. Béthune zelf was betrekkelijk
minder verwoest.
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Ons doel was hier den trein te nemen naar Amiens. Deze stad was volgens 't plan 't
eindpunt van onze reis. Wij hadden n.l. inlichtingen gekregen omtrent de
binnendringing van Vlamingen in N. Frankrijk, vooral na den oorlog, welke zich tot
bij Amiens zelfs vrij merkbaar moest doen gevoelen. Wij wilden zien wat wij
daaromtrent in een helaas vluchtig bezoek zouden kunnen leeren. We hadden op reis,
ondanks onzen spoed toch al een dag verspeeld, en wilden dezen nu met den trein
inhalen. Het kaartje nemen ging niet erg vlot. De man achter 't eenige loket was
buitengewoon onhebbelijk, hield het eenvoudig gesloten, terwijl wij buiten konden
staan wachten. Dat werd ons eindelijk wel wat bar en wij beproefden, evenals eenmaal
te Brussel, den man met Engelsch praten tot rede te brengen. Dat gelukte wonderwel,
ook al bleef hij tegenpruttelen. Engelsch leek ons op onze reis de eenige taal waar
de Franschen wat ontzag voor hebben. En bij gebreke van ontzag werden wij lang
niet overal beleefd en hoffelijk ontvangen, z.a. men dat den Franschen als gewoonte
toeschrijft.
Wij konden een trein pakken naar Atrecht; na een paar uur wachten konden wij
dan overstappen op een boemeltrein naar Amiens, waar wij omstreeks middernacht
aankwamen. Wij slaagden gelukkigerwijs in 't vinden van een hotel en legden zelfs
voor weinig geld beslag op de mooiste kamer, die wij nog hadden beslapen.
Machteloos om dien dag onmiddellijk een flinken verkenningstocht te beginnen
- een der fietsen bleek niet te zijn meegekomen - gingen wij maar te voet wat door
de stad dwalen. Den voornaamsten indruk heb ik meegenomen van ons bezoek aan
de Notre Dame, een bouwwerk uit den jongen, krachtigen tijd der Gothiek. De aanblik
van voren was prachtig, maar overweldigd was ik bij 't binnentreden in de reusachtige,
ontzaglijk hoog oprijzende ruimte. Er zat iets zoo verhevens in als ik nog nooit in
een kerk had gevoeld. Men kan 't zich daar, onder de machtige gewelven, zoo goed
indenken welk een geest van zegepraal de bouwmeesters van die dagen moet hebben
vervuld, toen zij er in geslaagd waren hun streven naar steeds hooger en grootscher
kerkhallen op zoo geweldige wijze met welslagen te bekronen. Wat een durf en een
kracht tot ondernemen, maar ook wat een sterk geloof, moet aan zulke bouwwerken
ten grondslag hebben gelegen. Zij zijn als een waarschuwing aan den modernen
mensch, als hij zich in zijn 20ste eeuwsche beschaving meent te kunnen aanmatigen
zonder meer te smalen op de ‘duistere’ middeleeuwen.
Naast dezen hoofdindruk kregen wij er een van overlading met beeldhouwwerk,
met name als omlijsting der poorten, wier nissen rondom met een zesvoudige rij van
kleine beeldjes zijn bezet - allen heiligen voorstellende. Te betreuren valt 't verder,
dat van de beide voortorens slechts een geheel voltooid is.
In de kerk bevinden zich gedenksteenen van de Britsche en Amerikaansche troepen,
welke bij den grooten Duitschen aanval van 1918 de stad voor de bezetting bewaarden.
Maar in die kerk troffen wij ook aan 2 Nederlandsche opschriften: ‘Vlaamsch
biechtvader op den Zaterdag voor elken eersten Zondag der maand en voor elken
grooten feestdag van 10 tot 12 uur. Op andere dagen, of op andere uren, op aanvraag,
13 Rue St. Geoffroy, Amiens’.
En ‘Vlaamsche biechtvader 's Zaterdags van 10 tot 12 en van 3 tot 4½ uur’.
Vooral ook uit dit laatste opschrift bleek dunkt ons, dat 't aantal Vlamingen in en
om Amiens niet zoo heel klein zal zijn. Het speet ons dan ook geducht, dat wij daar,
vooral bij gebreke van een der fietsen zoo weinig meer over konden gaan opsporen.
Bij onze wandeling door de stad kwamen wij o.a. langs de Somme, welke hier een
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grooten bocht maakt, en tal van min of meer evenwijdige zijtakjes vormt. Aan deze
watertjes zijn schilderachtige ‘grachten’ ontstaan, die sterk aan Holland doen denken.
Van dezen dag brachten wij overigens een aanmerkelijk deel op 't station door,
bij 't opsporen van de fiets. Alles vergeefs. 't Ding bleef weg en we waren zoo goed
niet, of we trokken ten einde raad met den trein naar Atrecht.
We kwamen Atrecht binnen met niet nader te omschrijven, maar toch min of meer
bizondere verwachtingen, wegens haar belangrijke rol in onze geschiedenis. Daar
immers haar naam beteekent: de afscheiding der Waalsche Nederlanden van de
overige in den strijd tegen Spanje. Onze eerste indruk was echter weinig ernstig. Het
was avond. Bijna alles was donker; de straatverlichting was blijkbaar sedert den
oorlog nog niet in orde. Te meer trof ons de schelle tingeltangelmuziek, die uit eenige
koffiehuizen aan 't stationsplein klonk - en die 't eenige leven in deze oude stad scheen
uit te maken.
Den volgenden ochtend leverde onze wandeling meer op. Nu konden wij pas goed
zien welke verwoesting hier had plaats gehad. Talrijke groote gebouwen, de
kathedraal, stadhuis en belfort en vele andere waren bouwvallen geworden. De
kathedraal, een groot bouwwerk in Renaissancestijl, wordt net zoo weer opgetrokken.
Bepaald in een geschiedkundige stemming werden wij gebracht op de groote
markt, die omgeven was door oude. 17de eeuwsche gevels en zuilengangen daar
onder. Ook hier had de oorlog een groote verwoesting aangericht.
Ons volgend doel was Rijsel. De weg erheen voerde langs frontplaatsen als Souchez
en Lens. Te Lens zagen wij uit den trein het uitgestrekte, keurig aangelegde
‘Nederlandsche’ dorp.
Rijsel is een grootsch en ruim gebouwde stad. Men ziet er veel Nederlandsche
namen, ook in de rijkere buurten. Bizonder verheugd waren wij, hier ‘'t Laatste
Nieuws’ te kunnen koopen aan een kiosk1). Het toonde aan, dat hier geregeld
Vlaamsche leesstof wordt gevraagd.
Voor de aardigheid gingen wij in 't Leger des Heils 't noenmaal gebruiken. Hoe
wij op den inval kwamen, weet ik niet meer. Ik geloof, dat mijn reisgezel wist, dat
er in Rijsel een tehuis bestond.
Wij hadden in elk geval geen spijt van ons bezoek. Behalve dat 't eten goed en
goedkoop was, ontmoetten wij er een Hollandsch Heilsofficier, een schoenmaker uit
Zwolle. Een landgenoot in den vreemde is toch als een oase in de woestijn. Men kan
er weer eens echt op zijn verhaal komen! Hij vertelde ons 't een en ander over Rijsel.
Hij wist, dat er veel Vlaamsch werd gesproken in de stad. Hij zag echter weinig
Vlamingen. Aan zijn Fransche soldaten had hij niet veel houvast. Hij kende ook 't
bestaan der Hollandsch-Vlaamsche Protestantsche gemeente te Croix bij Roubaix
en gaf ons 't adres van den Hollandschen dominee aldaar.
Wij togen thans daarheen. De dominee was niet thuis. Mevrouw en haar zoon
ontvingen ons heel gastvrij. Hij ging al spoedig met ons erop uit om ons het kerkje
te laten zien en in de nabijheid een slaapplaats te zoeken. Wij zouden den avond bij
de familie komen doorbrengen. Dan kwamen er n.l. ook een paar jonge N.
Nederlanders werkzaam in Croix, en zouden wij alle mogelijke inlichtingen kunnen
krijgen.
Bij het zoeken naar nachtverblijf bleek alras dat er heel wat Vlaamsche herbergen
te Croix zijn. Helaas was hier nergens plaats. Zoodat we tenslotte bij Franschen
belandden.
1) Te Rijsel en omstreken worden dagelijks omstreeks 2500 stuks van dit blad verkocht. Over
het geheel genomen is het aantal voor Noord-Frankrijk 4000. Red
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Den volgenden ochtend lazen wij in die herberg aan het hoofd van het ‘Joural de
Roubaix’ de volgende, voor den huidigen Franschen geest kenmerkende woorden:
‘Oublier c'est trahir, se souvenir c'est servir.’
Mr. W.J.L. van Es vestigde in ‘Neerlandia’ van Februari en Maart 1913 de aandacht
op 't feit, dat de Nederlandsche stam in N. Frankrijk een toekomst schijnt te hebben,
dat daar, tengevolge van de ontvolking der Fransche provincies, een zekere natuurlijke
binnendringing van het Nederlandsche element plaats heeft. Tot dusverre bestond
dit element voornamelijk uit Vlamingen. Na den oorlog, mede door de algemeene
ekonomische slapte, richtten ook tal van N. Nederlanders het oog op
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dit gebied. Wij moeten dit m.i. als een nationale zaak beschouwen. Men behoorde
het vraagstuk der landverhuizing naar N. Frankrijk dan ook geheel zelfstandig aan
te vatten en te zorgen dat de weggetrokken Nederlanders zoo ver mogelijk naar 't
Noorden een plaats vonden: waar zij een verlenging zouden kunnen vormen van ons
taalgebied. Thans worden onze landgenooten over heel Frankrijk verspreid, voeren
op den duur nieuw bloed toe aan het Fransche volk, doch gaan voor den
Nederlandschen stam verloren. Wij zijn betrekkelijk een klein volk. Zooveel te meer
reden echter om geen enkelen pionier moedwillig los te laten en alles te doen wat
onzen invloed in de wereld vergrooten kan. Vooral nu in Nederland het vraagstuk
der overbevolking na den oorlog meer en meer de aandacht trekt, is het te hopen, dat
men N. Frankrijk niet zal vergeten.
Te Croix eindigde feitelijk onze reis. Den volgenden ochtend vertrokken wij naar
het vaderland. Moge dit verslag ertoe hebben bijgedragen om de gedachten te leiden
naar de rol die onze stam in Vlaanderen en N. Frankrijk eens speelde - en moge het
de daadwerkelijke belangstelling verhoogen voor de toekomst, die hem daar te
wachten kan staan!
H.G.C. COHEN STUART.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
W.A. Horst, vroeger Leeraar M.L.S., Buitenzorg.
Ir F.A. Reynst, vroeger N.I.S., Semarang.
S.H. Gonggrijp, vroeger Directeur Plantage de Morgenstond (Suriname).
G. Speelman, vroeger 1217 W. 15 St. Chicago.
Paul W.v.d. Sande, vroeger Motzstrasse 37, Berlijn W.
H. Waller, vroeger 217 East 35th. Str., Kansas City, (Missouri).
H. Cazemier, vroeger 1727 W. 14 Place, Chicago.
B. Kaptein, vroeger Kipstraat 7, Rotterdam.
T. Hellwig, vroeger Insp. Holl.-Inl. Onderw., Weltevreden (N.I.)
A. Buno Heslings, vroeger Ambtenaar Dept. v. Financiën, Weltevreden (N.I.)
J. Brumsen, vroeger p.a. Cr. & H.V. ‘Banda’, Amboina (N.I.).
F.L. Brastowski, vroeger administrateur, Kwala Bingei (N.I.).
G. Dijkstra, vroeger p.a. Bat. Pr. Veer, Tandjong Priok (N.I.).
Dr. J.A. Honing, vroeger Directeur D.P.S., Medan.
J.A.A. In 't Veld, vroeger Beheerder, Sei. Sikassim.
Th. Mollinger, arts, vroeger Kwala Simpang.
Mej. A.J. Spaanderman, vroeger Onderwijzeres, Weltevreden (N.I.).
H. van Schreven, vroeger Rabaul (Nieuw Guinea).
G.C.A. Mulder, vroeger Amersfoort.
W. Assman, vroeger Falkenwaldestr. 7 II, Stettin.
J. de Boer, vroeger 1714 W. 13 str., Chicago.
F. Maartens, Ingenieur, vroeger Fabricas Sud Amna. de Aceitas, Puerto San
Martin (Argentinië).
J Witte van Poelgeest, vroeger p.a. Holland & American Trading Society, Buenos
Aires (Argentinië).
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J. Zwart, vroeger Banco Holandesa de la America del Sud, Calle Bmé Mitre,
Buenos Aires (Argentinië).
Carlos B. Cohen, vroeger Calle Bmé Mitre 427, Buenos Aires (Argentinië).
J. Defesche, vroeger p.a. Alberto Ader & Cia, Paseo Colón no. 486, Buenos
Aires (Argentinië).
Mevr. wed. R.J. Veys-van Wermeskerken, vroeger Observatory (de Kaap) Z.
Afr.
Firma Wed. A. van Winkoop, vroeger Noordeinde 30, Den Haag.
G.C. Spengler, vroeger Van-Lijndenlaan 30, Apeldoorn,
A.A. Lagaay, Electr. Techn. Ing., vroeger Hamstr. 26, Roermond.
G. Boissevain, vroeger Sol 74, Havana (Cuba).
J.N.C. Henriquez, vroeger Maracaibo (Venezuela).
Willem van Eps, vroeger p.a. fa. J. en H. Da Costa Gomez. Maracaibo
(Venezuela).
L.H.A. Würdeman, vroeger Huize Veldzicht, Capelle a.d. IJsel.
C.J. Willem van der Zee, vroeger Smyrna.
C.J. Ankersmit, vroeger C.T. Storkstraat 37, Hengelo (O).
Mej. A. Posman, vroeger 23 W. 70e str., Nieuw York.
J.M. Jansen, vroeger 10148, 113 str., Richmond Hill, (N.Y.).
H.Th. Page, vroeger p.a. Holl.-Am. Lijn, Nieuw York.
A.L. Picard, vroeger p.a. Alken Tranz. Co., 377, 4th Ave, Nieuw York.
Mej. C. de Sain, vroeger Heuvelstr. 48, Tilburg.
Max Schwippert, vroeger Sudermanstr. 4, Keulen.
Mevr. Van Schulenberg, vroeger Drususgasse 5, Keulen.
A. Deichmann, vroeger Bismarckstr. 62, Keulen.
André de la Porte, vroeger Drususgasse 5, Keulen.
M. Petiet, vroeger Madison Ave 1919, Nieuw York City.
P. Heslenfeld, vroeger Ufenstr. 15, Rodenkirchen bij Keulen.
Mej. A. de Boer, vroeger Weistraat 33, Utrecht.
E. Doyer, vroeger Korte Delft G. 13, Middelburg.
Kees R. van Hoek, vroeger Heerengracht 52, Den Haag.
Max Taytelbaum, vroeger Combe, Paramaribo.
J.A.M. Hauker, koopman, vroeger Waterkant 174, Paramaribo.
Mej. A.R. Gransberg, vroeger Westersingel 20, Rotterd.
J.M. Soeters, vroeger Neth. Trading Society, Kobe (Japan).
P. van Ravenstein, vroeger Anzengrüberstr. 19, Neu Kölln, Berlijn.
Arend Streuk, vroeger Kaiser Friedrichstr. 51, Berlijn-Charlottenburg.
E. Muller, vroeger p.a. Java Bank, Bandjermasin.
A. Storm, vroeger Mr. Cornelis (N.O.I.).
Mej. B. Draayer, vroeger Weltevreden.
C.H. de Goeje, Insp. Scheepvaart, vroger Weltevreden.
A.C.v.d. Krogt, vroeger Semarang.
W. Rappard, vroeger Semarang.
R. Wind, houtvester, vroeger Buitenzorg.
W. Drooglever Fortuyn, Proc. West Java Handel Mij., vroeger Soekaboemi.
Mej. A.P. van Heerden, vroeger Edenburg (O.V.S.)
H. van den Dool, onderwijzer, vroeger 7 Louis Road Johannesburg (Transvaal).
Mej. A.C.S. Kampfraath, vroeger Ermelo (Transvaal).
Mr. E.J.F. Dunné, Adv. en Proc., vroeger Weltevreden, (N.O.I.).
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A.G.H. van Sluys, vroeger Koeta Radja (N.O.I.).
F.E. Boissevain, vroeger Parkhotel, Kaiserhof, Frankfurt a.M.
M.J.v.d. Eb, vroeger Voorschoterlaan 51, Rotterdam.

Mededeelingen.
Naklank der herdenking.
De regelingscommisie voor de herdenking van het 25-jarig bestaan van het A.N.V.
heeft de vorige maand rekening en verantwoording gedaan van haar beheer.
Alle uitgaven konden bestreden worden uit de ontvangsten en de vrijwillige
bijdragen van leden, waarvan de verantwoording geleidelijk in Neerlandia werd
opgenomen.
De heer Dr. P.H. Ritter Jr. schreef in De Groene van 26 Mei: Moet ons volk
belastingen opbrengen voor de feesten van het Algemeen Nederlandsch Verbond?
Wij laten onzen lezers het oordeel.

Draagteekens.
Het bekende zilveren draagteeken ‘de drie barken’ - dasspeld of broch - is nu voor
ieder lid verkrijgbaar tegen toezending van f 0.25. Voor de afdeelingen is de prijs f
0.20.
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