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[Nummer 1]
Nederlanders in Amerika.
Het ligt in het voornemen van de redactie van ‘Neerlandia’ om onder deze rubriek
voortaan allerlei mededeelingen op te nemen, die betrekking hebben op het leven
der Nederlanders in Amerika, zooals dit thans nog in de Nederlandsche kolonies in
de Vereenigde Staten wordt aangetroffen en gelijk het daar in vroegere tijden is
geweest.
Aanleiding tot het instellen van deze nieuwe, wil men eenigszins gewijzigde
rubriek, waren enkele opmerkingen, die ik maakte op het einde van de bespreking
van het belangrijk boek van Dr. J. van Hinte, Nederlanders in Amerika, in het
Meinummer 1929 van ‘Neerlandia’, blz. 77. Ik schreef daar het volgende:
‘De tijd is naar mijne meening rijp voor een Commissie, samengesteld uit
Nederlandsche en Amerikaansche geleerden, die stelselmatig verzamelen
en beschrijven, wat er van Nederlandsch-Amerika nog over is. Oude
boekjes, levensbeschrijvingen, volksgebruiken, levensgewoonten, taal en
godsdienst, kortom alles wat betreft de ‘Nederlanders in Amerika’, vooral
in het Westen. Er is reeds veel aan het verdwijnen, spoedig is het voor
goed te laat’.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Ned. Verbond heeft hierin aanleiding gevonden
om met mij een bespreking te houden, waar ik gelegenheid had mijn plannen nader
uiteen te zetten. Het trof wel heel gelukkig, dat prof. dr. A.J. Barnouw te New York
ook juist in ons land was, zoodat wij ook met hem konden overleggen. Van zijne
sympathie voor ons plan om deze rubriek te openen en van zijne medewerking mogen
wij ons verzekerd houden.
Verder zijn ook anderen bereid gevonden ons met hunne mededeelingen en
berichten te steunen. Ik denk dan in de eerste plaats aan Dr. J. van Hinte te
Amsterdam, die Amerika heeft bereisd, een prachtverzameling Nederlandsche boekjes
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en vlugschriften over Amerika verzameld heeft en mij ook reeds enkele artikelen
heeft toegezegd. Wij verwachten dat ook andere Nederlanders, die iets te bieden
hebben over de kolonisatie van Amerika, niet zullen schromen ons hunne bijdragen
te zenden.
Maar ook in Amerika zelf hebben wij reeds medewerkers gevonden. De welbekende
Dr. Henry Beets, te Grand Rapids, prof. Albert Hyma te Ann Arbor, Michigan., de
heer Louis P. de Boer te Washington, prof. H.S. Lucas te Seattle. Wash., allen in
Nederland geboren Amerikanen of van Nederlandsche afkomst, beloofden steun,
gelijk in het vorige (Dec.) nummer van ‘Neerlandia’ blz. 207 is medegedeeld.
De bedoeling is dus, dat wij van alle zijden in Nederland, maar inzonderheid uit
Amerika, inwachten mededeelingen en korte artikelen, die ons het
Ned.-Amerikaansche leven in al zijn schakeeringen, bonte schakeeringen liefst,
latenzien. Beknopte teekenende levensbeschrijvingen van oude ‘settlers’, typische
brieven uit den kolonistentijd bijv. van Van Raalte en Scholte, korte beschrijvingen
van zeldzame boekjes, van volksgewoonten, taalgebruik, kortom over allerlei, dat
ons een duidelijker beeld kan geven over heden en verleden van
Nederlandsch-Amerika, dan wij thans bezitten. Wie wat wetenswaardigs te vertellen
heeft, is welkom. Artikelen van niet meer dan 1 ½, ten hoogste 2 kolommen, zijn het
geschiktst. In kwesties van taal of godsdienst of politiek treden wij niet. Het is ons
er om te doen voor het nageslacht vast te leggen en te bewaren, wat thans lichtelijk
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dreigt te verstuiven en verloren te gaan. Dit kan dan tevens voor ons zelf
‘onderhoudende en nuttige lectuur vormen’. Zoo willen wij dienen een stambelang,
een landsbelang - het belang tenslotte van Nederland en Amerika beide, om ook op
deze wijze den band vaster aan te snoeren.
Wij stellen het op hoogen prijs, dat de nieuwe Amerikaansche gezant te 's-Gravenhage,
Zijne Excellentie Gerrit J. Diekema, niet alleen zijne ingenomenheid met ons plan
heeft betuigd, maar ons ook een artikel van zijne hand, bij wijze van inleiding, heeft
geschonken. Wij verheugen ons ook zijn portret te kunnen plaatsen, waarbij Dr. J.
van Hinte een levensschets heeft geschreven, die ons Zijne Excellentie, den zoon
van het Westen, drager van de Nederlandsch-Amerikaansche roemvolle traditiën,
levendig voor oogen stelt.
Leiden-Oegstgeest.
Prof. Dr. A. EEKHOF.
***
Degenen onder ons, wier voorouders uit de Nederlanden overstaken naar Amerika,
hebben een diepe en durende belangstelling in het welzijn van hun Vaderland. Om
een echte Amerikaan en een goed en trouw burger van de Vereenigde Staten te wezen,
is het geenszins noodzakelijk zijn belangstelling op te geven in het land, waaraan
we door den bloede verbonden zijn. Een gerechtvaardigde trots op zijn geschiedenis
en zijn daden is hooglijk te prijzen. Wij vergeten te gauw en wij moesten meer acht
geven op het dikwijls herhaalde bevel uit de Schrift: ‘Gedenkt! Gedenkt!’ Kipling
gaf vorm aan dat gevoel, toen hij in zijn onsterfelijk ‘Recessional’ zong: ‘Lest we
forget, lest we forget.’1))
Evenmin mogen wij van de onderstelling uitgaan, dat het moederland de
belangstelling heeft verloren in zijn kinderen en kindskinderen, waar zij ook wonen.
Dat het hun wel gaat en dat zij slagen, doet het moederhart trillen van vreugde.
De betrekkingen zijn dan ook wederkeerig en de vruchten daarvan kunnen alleen
verzekerd worden door wederzijdsche inspanning.
Het zijn die gedachten, welke het Algemeen Nederlandsch Verbond er toe geleid
hebben in zijn maandblad Neerlandia onder het hoofd ‘Nederlanders in Amerika’
oude brieven, documenten enz. betreffende de Nederlandsche nederzettingen in
Amerika te gaan bekend maken. Dat zal, naar mijn meening, de wederkeerige
belangstelling bevorderen en voor de lezers een onderhoudende en nuttige lectuur
vormen. Het plan heeft daarom mijn hartelijke en geestdriftige instemming.
GERRIT J. DIEKEMA.

1)) Dat wij toch niet vergeten, dat wij toch niet vergeten!
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Gerrit Jan Diekema
Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

G.J. Diekema.
Het was een wel zeer onaanzienlijk troepje Nederlandsche mannen en vrouwen, dat,
door economische en godsdienstige overwegingen tot landverhuizen besloten, zich
in 1847 onder leiding van dr. A.C. van Raalte in de dichte wouden van westelijk
Michigan neerzette.
Ontzaglijk was de strijd, welke door deze geloofsen daardoor ook wilskrachtige
menschen moest worden gevoerd, aleer het tot een werkelijke overplanting kon
komen. Strijd tegen het zoo wispelturige klimaat, strijd met de woudreuzen, de
Enakskinderen, strijd tegen allerlei ziekten in verband met de ontginning der
maagdelijke gronden, strijd, zij het ook van geheel anderen meer economischen aard,
met de omringende bevolking.
Maar wonderlijk: ondanks dit vechten op leven en dood gingen reeds de gedachten
ver uit boven 't bepaald stoffelijke, dacht men ook aan de geestelijke belangen vooral
van de kinderen, dacht men met name aan het onderwijs. Ja zelfs hooger onderwijs
werd in deze eerste toch zoo moeilijke pioniersjaren niet alleen ter sprake maar ook
werkelijk tot ontwikkeling gebracht. In het centrum der Kolonie, in de stad Holland,
werd eerst de zoogenaamde Pioniersschool gesticht, daarna deze tot een ‘academie’
(te vergelijken met onze drie-jarige H.B.S.) uitgebreid en ten slotte tot een college
(te vergelijken met de twee hoogste klassen onzer vijf-jarige H.B.S. en de eerste drie
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Universiteitsjaren) ontwikkeld: het zoo bekend geworden Hope College, stichting
vooral van Van Raalte, overtuigd als deze was, dat ‘naast Gods herscheppenden
invloed’ dit het middel was,
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‘om dit Nederlandsche volk met deszelfs belijdenis van onbeduidendheid te redden.’
Welnu: tot hen, die aan Hope College hun opleiding ontvingen behoort ook Gerrit
Jan Diekema, geboren te Holland (Michigan) 27 Maart 1859. Diekema ‘gradueerde’
in 1881, om daarna aan Michigans Universiteit te Ann Arbor rechten te gaan
studeeren. Na deze studiën te hebben voltooid, vestigde hij zich als advocaat in zijn
geboorteplaats, in welke hij vooral voor bestuurszaken groote belangstelling toonde
en al spoedig het vertrouwen zijner medeburgers wist te winnen. Niet alleen
vaardigden zij hem van 1885-'91 af als hun vertegenwoordiger naar Michigans Huis
van Afgevaardigden, welks voorzitter hij zelfs in 1889 werd, maar ook kozen zij
hem als burgemeester (1895), als mayor van Holland, welks nooden hij als
stadsadvocaat reeds eer had leeren kennen. Algemeen geacht en geëerd ook door
niet-Nederlandsche Amerikanen, werd Diekema in 1907 tot lid van het Congres te
Washington gekozen en in 1909 herkozen. In tal van commissies heeft hij verder
zitting gehad, met name in de zoogen. Spanish Treaty Claims Commission, als
Chairman in de Republican State Central Committee enz.
Intusschen bleef Diekema zeer aan zijn geboorteplaats gehecht en werd er ook
een der financieele en industrieele leiders. Sedert 1903 is hij er president van de First
State Bank en werd als zoodanig ook ‘promotor’ van verschillende takken van
nijverheid. Zoo werd hij b.v. president van de Holland-St. Louis Sugar Company en
van nog andere ondernemingen.
Maar niet alleen de stoffelijke ook de geestelijke ontwikkeling van Holland ging
Diekema ter harte. Jaren lang nam hij deel aan het bestuur van Hope College. Tal
van jaren ook heeft hij als lid der Reformed Church zitting gehad in Hollands
voornaamste kerkelijke gemeente, de ‘Hope’ Reformed Church.
Zoozeer is hij met Holland samengegroeid, ja met heel de Kolonie, dat er geen
gebeurtenis van eenige beteekenis kan zijn, of Diekema moet er spreken.
En behalve uit zijn daden blijkt vooral ook uit deze redevoeringen, van welke er
eenige voor mij liggen, de groote liefde van Diekema voor zijn geboortestad, maar
ook voor het geboorteland zijner ouders.
Trotsch is hij op zijn geboorteplaats Holland, in welks toekomst hij gelooft,
voorwaarts als men er gaat: ‘Forward to greater factories, to larger stores, to an
increased army of laborers, to greater efficiency in our schools, colleges, seminaries
and churches, to a cleaner, brighter, better, bigger Holland.’1)
Trotsch is hij op zijn machtig vaderland: ‘The one great worldpower working for
universal peace and brotherhood’2), riep hij in 1914 uit.
Maar trotsch is hij vooral ook op zijn afstamming, in de eerste plaats van de
woudpioniers van 1847 en volgende jaren, maar dan vooral ook van de mannen van
het Oude Land, van het volk van Willem van Oranje en Prins Maurits, van De Ruyter
en Van Speyk. Ontroerend moet het zijn geweest, toen 21 Augustus 1907, tijdens de
zestigjarige herdenking der kolonisatie in Michigan te Zeeland aldaar, Diekema aan
deze afstamming herinnerde in verband ook met het verzwakken der Nederlandsche
deugden onder invloed der zoo geheel andere Amerikaansche omgeving. ‘With such
a heritage, with such blood flowing in our veins, with such memories stirring our
1) Op naar grooter fabrieken en winkels, naar een steeds groeiend leger van arbeiders, naar
grooter efficiency in onze scholen, colleges, seminaries en kerken, naar een zuidelijker,
gelukkiger, beter en grooter Holland. Red.
2) Die heele groote wereldmacht, werkende voor wereldvrede en menschenliefde. Red.
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souls, with such ancestors sleeping in our silent cities of the dead under the soil which
they redeemed, the victory of heredity over environment is sure. Heroic as is the
past, inspiring as is the present, the future holds for us a still more glorious destiny
if with stout hearts and brave souls we will but enter the struggle, and fight the fight
for God and home and native land.’1)
Vooral ook voor zulke woorden, roepen wij den nieuwen gezant der Vereenigde
Staten en zijn vrouw met meer dan gewone warmte toe: Hartelijk welkom!

Majoor B.W.F. van Slobbe

Majoor B.W.F. van Slobbe
Gouverneur van Curaçao.

1) Met zulk een erfenis, met zulk bloed stroomend door onze aderen, met zulke herinneringen,
die onze ziel doen trillen, met zulke voorouders, rustend in onze doodenakkers onder den
grond, welken zij hebben bevrijd, is de overwinning van de erfelijkheid op de omgeving
zeker. Hoe heldhaftig het verleden is, hoe hoopvol het heden, de toekomst belooft ons een
nog schooner bestemming, indien met stoutmoedigheid en grootheid van ziel wij slechts den
strijd aanbinden en den strijd strijden voor God en haard en geboortegrond.
Red.
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Dertig jaren administrateur.
Op 1 Januari 1930 zal het 30 jaren geleden zijn, dat de heer C. van Son als
administrateur bij het A.N.V. in dienst trad. Vóór 1 Januari 1900, eigenlijk reeds van
de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland af, stond hij den toenmaligen
algemeenen Secretaris, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, ter zijde, maar 30 jaren geleden
kreeg zijn verhouding tot het A.N.V. min of meer een vasten vorm. ‘Min of meer’,
want ook toen had de betrekking nog maar een bescheiden karakter. Van Son was
destijds hoofd eener school in Dubbeldam, maar naar Dordrecht droeg hem vaak zijn
rijwiel, wanneer zijn dagtaak in dienst der gemeente Dubbeldam was volbracht.
Het administrateurschap van het A.N.V. was dus een bijbaantje, maar dat duurde
niet lang. Het Verbond groeide sterk en tijdens het secretariaat van den
ondergeteekende bleek het noodzakelijk de beschikking te krijgen over een ambtenaar,
die de administratie in handen kon nemen. De positie van v. Son werd herzien, hij
kon zich nu geheel aan het A.N.V. wijden, en hij nam mitsdien ontslag als
schoolhoofd.
Beteekende dit een ingrijpende verandering in zijn leven, zij was tevens niet zonder
risico, want het A.N.V. was nog in de jaren der organisatie, zoodat nog zou moeten
blijken, of het in voldoende mate zou worden erkend en gewaardeerd als een instelling,
die in het algemeen belang behoort te worden gesteund en mitsdien een vaste plaats
zou veroveren. Maar het werk van ons Verbond trok Van Son zeer aan, zoodat het
een groote bekoring voor hem had, er zich geheel aan te wijden. Hij waagde dus den
sprong, en de uitkomst heeft hem gelijk gegeven.
Dat het bij hem derhalve niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, ging om
verbetering zijner maatschappelijke positie, maar vooral om een levenstaak te
aanvaarden, die beantwoordde aan zijn karakter en zijn hartewensch zou bevredigen,
ziedaar de allervoornaamste reden, waarom een huldiging thans, na 30 jaren van
ongeëvenaarde trouwe plichtsvervulling, volkomen gerechtvaardigd is.
Het is niet moeilijk een goeden administrateur te vinden. Op een oproeping zouden
de liefhebbers zeer talrijk blijken te zijn en de keuze uit een groot aantal zeer geschikte
candidaten zou veel hoofdbreken kosten. Maar het zou het allerbezwaarlijkst zijn,
onder hen iemand te vinden die, behalve zijn kennis en werkkracht, ook zóó zijn
hart, zijn geheele wezen aan zijn werk zou geven als onze jubilaris.
Wie zou, als hij, er in geslaagd zijn, voor het Verbond een steunkapitaal van een
ton bij elkaar te brengen?
Is het nooit genoeg te waardeeren bij elke plichtsvervulling, dat men zijn heele
ziel in zijn werk legt, dat is onmisbaar voor den leider van den administratieven
dienst eener instelling met een ideëel doel als het A.N.V. Men kan zijn plicht doen,
zonder dat een aanmerking redelijk zou zijn, en toch te kort schieten. Dit is het geval,
wanneer men niet leeft met zijn werk, er niet aan geeft het beste, waarover men
beschikt.
Zoo heeft v. Son meegevaren op het A.N.V.-schip, soms in rustigen gang, veelal
duikend en zich weer opheffend op de golven, ook wel in hevigen storm stampend
en slingerend, zóó erg dat de kapitein en zijn officieren zich wel eens afvroegen, of
de veilige haven wel weer zou worden bereikt. Van Son deelde in de zorgen met zijn
geheele ziel en hij juichte ook van ganscher harte mee, wanneer alles goed ging.
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Maar hoe ook, nooit verloor hij zijn optimistischen kijk op de zaken, nooit ook zijn
goed humeur. Ook aldus was hij ons meermalen tot grooten steun.

C. van Son
Administrateur van het A.N.V.

De jaren volgden elkaar op en daarmede ook de leidende persoonlijkheden in het
A.N.V., dat zijn besturen bij tientallen telt. Maar hoe ook alles wisselde, aan Van
Son mogen wij den lof niet onthouden, dat hij in den omgang met de vele
uiteenloopende elementen, die elkaar in het A.N.V. ontmoeten en kruisen, den goeden
toon laat hooren en niemand is er onder die allen, die niet waardeert zijn groote trouw
aan het A.N.V.
Het spreekt vanzelf, dat hij, de blijver, waar in de besturen zoovelen hun plaats
voor anderen ruimden, vertrouwd dus met het raderwerk van het Verbond als
weinigen, de algemeene vraagbaak werd.
Vooral als secretaris der redactie van ons maandblad en als samensteller van onzen
kalender is hij in zijn element. Het is voor mij altijd een genoegen te zien, met hoeveel
opgewektheid en kennis hij zich elke maand aan de samenstelling van Neerlandia
wijdt en het moeilijke, tijdroovende werk van de samenstelling van den kalender
verricht.
De jubilaris moet dit eenvoudige proza voor lief nemen, maar hij kan zich verzekerd
houden, dat ik vooraan sta in de rij van de velen, die er zich in verheugen, dat onze
administrateur nu eens fijn in 't zonnetje zal worden gezet.
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En ik dank hem voor zijn groote toewijding aan mijn persoon en zijn krachtigen
steun.
Den Haag. December 1929.
DE KANTER.
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Buitenland
Een Nederlandsch huis te Parijs.
Onlangs is te Parijs, in tegenwoordigheid van den Nederlandschen gezant Jhr. Loudon,
den secretarisgeneraal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, Jhr. Mr. C. Feith, en een groot aantal andere belangstellenden, de
eerste steen gelegd voor een Nederlandsch huis in de Studentenstad. Sedert 1924
bestaat aan den rand van Parijs deze nederzetting voor studenten van verschillenden
landaard. Franschen, Canadeezen, Belgen, Argentijnen en Japanneezen hebben er
hun eigen gebouw; eerlang komen er ook gebouwen voor studenten uit de Ver. Staten,
Engeland, Zweden, Spanje, Armenië en Indo China. Nederland zal daar nu eveneens
vertegenwoordigd zijn. Deze stichtingen hebben gelegenheid tot goedkoope
huisvesting, studie en ontspanning. Er zijn er met 40 en 60 logeerkamers; het Fransche
gebouw heeft er 340, het Nederlandsche zal er 100 bezitten. Daarbij komen
studiezalen, een kantoor ter voorlichting omtrent het leven aan de Nederlandsche
hoogescholen, een volledige inlichtingsdienst, alsmede een boekerij, die aanstonds
plaats voor 30 000 deelen zal bieden. Een groote Nederlandsche instelling zal dus
verrijzen, die haar hoogste bestemming zal bereiken, nadat de leerstoel voor
Nederlandsche taal en letterkunde, waarvoor het ‘centre d'études franco-hollandaises’
(de Fransch-Nederlandsche studiekring) onder leiding van prof. dr. Pernot ijvert, zal
zijn gesticht. De Nederlandsche hoogleeraar zal daar de middelen vinden tot vervulling
van zijn taak, die te lang een onvervulde behoefte is gebleven. De Nederlandsche
regeering steunt de nieuwe instelling.
Van de vele sprekers bij de steenlegging stelde de heer A.E. Labouchère, voorzitter
van de Nederlandsche Vereeniging te Parijs, het zuiver Nederlandsche karakter der
stichting in het licht; Jhr. mr. Feith herinnerde eraan, dat ook in den ouden tijd vele
Nederlanders o.a. Erasmus en Johan de Witt een deel van hun studietijd te Parijs
doorbrachten. In de internationale vestiging in de schaduw der beroemde Sorbonne
mocht Nederland niet ontbreken. Aan de uitwisseling van denkbeelden en kennis zal
zij ten goede komen; zij moge Nederlands naam beter bekend maken daar, waar de
voorlichting over ons land nog zoo veel te wenschen laat.

Eerste-steenlegging, door Z.Exc. Jhr. dr. J. Loudon.
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Nederlandsche handelsklasse te Liverpool.
De heer Ph. R. Hugenholtz te Liverpool bericht ons, dat hij in de handelsschool te
Liverpool een Nederlandsche klasse heeft ingericht. Reeds in 1925 begon dit onderwijs
met 10 studenten. In het begin waren vele moeilijkheden aan dezen arbeid verbonden,
o.a. ontmoette het vormen van een overgangsklasse - bij het Engelsche onderwijs
een klasse tusschen het aanvangsonderwijs en dat voor meer gevorderden - bezwaar,
omdat de meeste studeerenden werkzaam waren bij handelshuizen, die hen na eenigen
tijd naar het buitenland zonden. Toch slaagde de heer Hugenholtz in 't afgeloopen
jaar in het vormen van zulk een klasse, die op 't oogenblik 5 leerlingen telt en goede
kans heeft op uitbreiding, daar 15 jongelui, werkzaam bij de Britsch-Nederl. Enka,
tot de aanvangsklasse toetraden. Dezen zullen waarschijnlijk niet door hun werkgevers
worden overgeplaatst.
Met enkele leerlingen beleefde de heer Hugenholtz een aardige ervaring. Twee
hunner volgden in 1928 de Nederlandsche lessen, daar zij in het begin van 1929 naar
Zuid-Afrika zouden worden gezonden. Met eenige kennis van het Nederlandsch,
hoopten zij terecht, zou het Afrikaansch spoediger geleerd worden. Deze leerlingen
bleken bijzonderen aanleg voor het aanleeren van het Nederlandsch te bezitten en
zij zullen ongetwijfeld bij Engelsch sprekenden goede pleitbezorgers zijn zoowel
voor het Nederlandsch als voor het Afrikaansch. De heer Hugenholtz gaf voorts
lessen aan Engelsche meisjes, die met Nederlanders in het huwelijk zouden treden.
Voor zoover wij weten, zijn Nederlandsche klassen, als de heer Hugenholtz
inrichtte, in het buitenland vrij zeldzaam. Hulde aan zijn vindingrijk streven en
kloeken arbeid voor het Nederlandsche taalbelang.
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Nederland
Van Groep Nederland.
Bijeenkomst op 4 Februari 1930 te 8 uur 's avonds in Pulchri Studio te 's-Gravenhage.
Sprekers: Prof. Dr. Z.W. Sneller, te Rotterdam, onderwerp: De economische
structuur van het Koninkrijk der Nederlanden. Prof. W. Nolet te Warmond: De
oorzaken van de scheiding van 1830. Dr. N. Japikse, te 's-Gravenhage: De
internationale beteekenis van de scheiding tusschen Noord- en Zuid-Nederland.
Er zal worden getracht aansluiting op de radio te verkrijgen. In het Februarinummer
zal daarover nog een bericht worden geplaatst.

Het Nederlandsch op de Belgische tentoonstellingen in 1930.
Van verschillende zijden werd ons Bestuur gepolst over de wenschelijkheid van
stappen bij betrokken autoriteiten in het bijzonder bij de door de Nederlandsche
Regeering benoemde Comité's voor de voorbereiding der deelneming aan de in 1930
in België te houden tentoonstellingen, om er voor te waken, dat bij die deelneming
van Nederlandsche zijde, onze taal de plaats zou krijgen, die haar van rechtswege
toekomt, zoowel van de zijde der Nederlandsche overheid als van de zijde der
Nederlandsche inzenders.
Na rijp beraad heeft ons Bestuur daarvan voorloopig afgezien.
Ons Verbond heeft gedurende zijn meer dan dertigjarig bestaan reeds zoovele
malen in het algemeen op zulken plicht gewezen en daarbij bij de openbare meening
zulken sterken steun gehad, dat het ervan overtuigd is, dat de Nederlandsche Regeering
en de door Haar benoemde Commissies aan de Nederlandsche taal de plaats zullen
geven, waarop zij aanspraak heeft. Wel dreigt er gevaar van andere zijde, nl. van
onzen handel en nijverheid, omdat deze, deels uit sleur, deels uit onkunde, soms ook
ten gevolge van verkeerde voorlichting door hun in taalopzicht partijdige
vertegenwoordigers in België, dit land als een eentalig Fransch land beschouwen.
Wij meenen er evenwel op te mogen rekenen, dat onze Regeering, die door groote
geldelijke offers ten laste der Nederlandsche gemeenschap, aan onzen handel en
nijverheid de gelegenheid verschaft om aan die tentoonstellingen deel te nemen, er
voor zal zorgdragen, dat onze taal ook door de betrokkenen volkomen geëerbiedigd
wordt.
Wij zijn er bovendien van overtuigd, dat onze zakenlieden zullen begrijpen, dat
het miskennen van onze taal, die ook de taal is van het Vlaamsche volk, er toe zou
kunnen leiden, dat dit volk aan het Nederlandsche fabrikaat den rug toekeerde.
Hoewel ons Bestuur er dus van afziet om te dezer zake in het bijzonder bij de
Nederlandsche Regeering stappen te doen, meent het toch aan zijn besluit en de
redenen daartoe in ruimen kring bekendheid te moeten geven, omdat het toch
nadrukkelijk en openlijk er nogmaals op wil wijzen, zoowel in het belang van onzen
handel en nijverheid als in het algemeen voor onze geestelijke volkswaarden, hoe
elke miskenning door Nederlanders van de aan het Vlaamsche en Nederlandsche
volk gemeenschappelijke taal, hetzij bij het aanknoopen van zakelijke betrekkingen
met, of gedurende een verblijf in België, al ware het als toerist, juist in dit
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tijdsgewricht een groote en alleszins gerechtvaardigde ontstemming zal wekken bij
het Vlaamsche volksdeel, dat deze krenking van Nederlandsche zijde ondergaat,
maar ook bij de openbare meening in Nederland. De tijd is voorbij, dat zulke fouten
kunnen worden verontschuldigd en men zal er zich rekenschap van dienen te geven,
dat de Vlaamsche openbare meening aan zulke krenking de straf zal toemeten, die
zij verdient.
Ons Bestuur rekent te dezer zake op de volle medewerking der Nederlandsche
pers, die steeds getoond heeft een open oog te hebben voor de behartiging van de
belangen der Nederlandsche taal en verzoekt haar door tijdige goede voorlichting
harer lezers ertoe mede te werken, dat de hier bedoelde belangen algemeen worden
ingezien.
Mochten zich evenwel ergerlijke gevallen in dit opzicht voordoen, in het bijzonder
bij de deelneming aan de tentoonstellingen, dan zal ons Bestuur, in het volle
vertrouwen, dat de openbare meening in Nederland aan zijn zijde staat, niet nalaten
daartegen op gepaste wijze en met kracht op te komen, rekenend op aller medewerking
bij het doen eerbiedigen der Nederlandsche taal.
Het Bestuur van Groep Nederland, Pattist, Voorzitter Van Es, Secretaris
's-Gravenhage, December 1930

Een snelvarend bedrijf.
Gedenkboek Vliegtuigenfabriek.
Dat de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek nu reeds een geschiedenis te schrijven
heeft, bewijst haar snelle ontwikkeling in de afgeloopen tien jaren. Welvarend
misschien, snelvarend is het bedrijf in alle opzichten.
A.H.G. Fokker, die in Indië geboren is, maar te Haarlem school ging, had reeds
op 18-jarigen leeftijd zijn bestemming gevonden. De vluchten van Wright, Blériot
en anderen hadden de aandacht der heele wereld op de vliegkunst gevestigd en
Fokker, die een geboren werktuigbouwer is, die de bewegingen van het werktuig
voelt bij het ontwerpen, dacht aan niets anders meer dan aan verbeterde oplossingen
van het vraagstuk ‘zwaarder-dan-de-lucht’. Op den zolder van het ouderlijk huis te
Haarlem nam hij proeven met modellen van celluloïd en in 1909 legde hij den
grondslag voor het eerste Fokker-vliegtuig. Zichzelf leerde hij vliegen; hij haalde in
1911 zijn wereldvliegbewijs.
In Nederland geen voldoende geloof en vertrouwen vindend, richtte Fokker zijn
eerste fabriek op te Berlijn. Na den oorlog vestigde hij zich in zijn vaderland en in
1921, op aansporing der Amerikaansche regeering, maakte hij een reis in de Ver.
Staten, zag daar de luchtvaart van een werelddeel in wording en stichtte er een fabriek,
waaruit een zelfstandige Amerikaansche onderneming is gegroeid. Thans worden
Fokkers ontwerpen in achttien fabrieken gebouwd. Fokkers - wij volgen nu de mooie
afbeeldingen van het Gedenkboek - snorren boven de wolken en de eeuwige sneeuw
der Alpen, de steppen van Rusland, de vlakten van Bolivië, de grillige kusten van
Japan, de graanprovinciën van

Neerlandia. Jaargang 34

7
Canada, zoowel als boven de Bank van Engeland, de Zegepoort van Parijs en het
uitgestrekte Rijk van Koningin Wilhelmina onder den evenaar en aan de Noordzee.
De eerste verbinding door de lucht met onze Oost bracht een Fokker tot stand. In
een Fokker vlogen Byrd en Bennett het eerst over de Noordpool en een Fokker draagt
Byrd opnieuw op zijn wondervolle tochten boven het Zuidpoolijs. De eerste vlucht
over den Atlantischen Oceaan werd in een Fokker volbracht evenals de eerste vluchten
over de Stille Zuidzee.
In den wereldoorlog is het Fokkervliegtuig een geducht wapen gebleken. Voor de
handelsluchtvaart, die in de afgeloopen tien jaren geboren werd, kon het niet verbouwd
worden; het moest, om zoo te zeggen, opnieuw worden uitgevonden. Als
vervoermiddel werd het geheel nieuw van samenstelling en indeeling en - het voldeed
terstond. De groote zekerheid, daarmede bij de - onlangs ook 10 jaar geworden K.L.M. bereikt, is spreekwoordelijk geworden.
Onze hulde, onze gelukwenschen aan dit kloeke Nederlandsche bedrijf, aan de
snelvarende Fokkers. Mogen zij steeds verder over de wereld varen, Nederlands
naam hoog houdend!

Nederland op zijn best.
Een hopperzuiger, door de firma J. en K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk voor
rekening van de Argentijnsche regeering gebouwd, heeft onlangs in Argentinië proef
gevaren en daarbij de gestelde voorwaarden met gemiddeld dertig t.h. overtroffen.
Bij vakkundigen, zoowel in Nederland als in Argentinië, heeft dit vaartuig, dat geheel
op eigen kracht den tocht over den oceaan maakte, groote belangstelling getrokken.
‘Niet alleen de bouwers, maar de heele Nederlandsche nijverheid mag er trotsch op
zijn’, schrijft Ons Weekblad (van de Nederlanders te Buenos Aires).
Hetzelfde blad maakt melding van een zegepraal in het rijk der toonkunst, behaald
door mej. Huska van Ketwich Verschuur, de dochter van den Nederlandschen gezant
te Buenos Aires. De muziekbeoordeelaar van dat blad schrijft, dat zij als pianiste op
een concert der Nederlandsche vereeniging van weldadigheid de drie voorwaarden
van kunst, gelegen in opvatting, gevoel en begrip, ‘in overbluffend hooge mate’
vervulde.
Over muzikaal Nederland schreef de heer Herbert Antcliffe onlangs in de New York
Herald Tribune. De heer Antcliffe, een muziekkenner van erkend gezag, noemde
Nederland ‘een land van muziekliefhebbers en muziekbeoefenaren’ en gaf een
overzicht van de ontwikkeling der toonkunst hier te lande. Hij besloot met de
opmerking, dat Verhulst, Van Bree, Nicolaï, Richard Hol en zooveel anderen den
weg voorbereidden voor het meest grootsche werk der Nederlandsche hedendaagsche
muziek: Diepenbrocks groot koor- en orkestwerk Te Deum, waarvan gezegd is, dat
het op zichzelf alleen den heelen arbeid der ‘Maatschappij van Toonkunst’ kan
rechtvaardigen.
In l'Intransigeant (Parijs) stelt André Malève de rozenkweekers te Aalsmeer aan zijn
landgenooten tot voorbeeld. De Nederlandsche roos betwist aan de Fransche haar
plaats op de Europeesche markt. Tot in de laatste jaren zag men overal slechts
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Fransche rozen, thans overal Nederlandsche, tot in de markthallen van Parijs. Dat is
te danken aan de Nederlandsche werkwijzen.
In Der Tag (Berlijn) vertelt dr. Evers (Mahlow) ‘wat wij van Nederland kunnen
leeren’ t.w. in landbouw, tuinbouw en zuivelnijverheid.
Te Leipzig hield onlangs dr. Metz, secretaris der te Frankfort a/d. M. gevestigde
Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland, een voordracht over
Nederland. Hij maakte vergelijkingen en schetste verschillen vooral op handelsgebied
tusschen Nederlanders en Duitschers en had daarbij de gelegenheid, de diensten in
het licht te stellen, die Nederland aan Duitschland na den wereldoorlog heeft bewezen,
in het bijzonder door het krediet van twee honderd millioen gulden, dat aan
Duitschland zeer ten goede is gekomen door het bedrag zelf op dat oogenblik, maar
in de eerste plaats omdat het ‘voor het oog der wereld een bewijs van vertrouwen
beteekende in de toekomst van het ter nederliggende Duitschland, gegeven door den
degelijken, omzichtigen Nederlander.’

Van de afdeelingen
's-Gravenhage.
Deze Afdeeling heeft in samenwerking met de plaatselijke Afd. der N.Z.A.V.
Dingaansdag, den nationalen gedenkdag der Unie van Zuid-Afrika, op 17 Dec. in
een bijeenkomst in Pulchri herdacht.
De Gezant van de Unie, Z.Exc. D.J. de Villiers en zijn echtgenoote woonden de
bijeenkomst bij en verscheiden Afrikaners waren uit Amsterdam voor deze
gelegenheid overgekomen.
Mevrouw H.C. Goemans-Geertsema Beckering uit Schiedam droeg gedachten en
gedichten voor van Afrikaansche en Nederlandsche dichters en haar Afrikaansch
wist de gevulde zaal te bekoren. Niet weinig droeg tot het welslagen van den avond
bij de schoone zang van mejuffrouw Caroline Castendijk, die Afrikaansche liederen,
voornamelijk van Wierts, zong en daarbij werd begeleid door den heer Karel Schadd
uit Amsterdam.

Kampen.
Deze Afdeeling, welke in lang niets van zich had laten hooren, heeft de vorige maand
haar Timmermansavond gehad, dat wil dus zeggen een avond van Vlaamsche humor
en leute, waarover we in Neerlandia al eens meer geschreven hebben.
Den schepper van Pallieter zong een meisjeskoor onder leiding van mejuffrouw
G. Nollen de Vlaamsche Leeuw toe en hij noemde dat aanstonds ‘een zonneke in
deze stormdagen’.
Het koor zong o.m. nog liederen van Hullebroeck, het A.N.V.-lied en Klokke
Roeland, begeleid door mevrouw Moulin-Rijkx. De voorzitter, de heer E.D.J. de
Jongh, leidde de zeer druk bezochte en schitterend geslaagde bijeenkomst. De
gehoorzaal was uitverkocht.

Rotterdam.
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Voor deze afdeeling hield Prof. Dr. W. Vogelsang 19 November voor een zeer goed
gevulde zaal in het gebouw der Nederl. Handelshoogeschool, een voordracht over
Pieter Breughel.
Spr. begon met de schaarsche gegevens uit diens leven mede te deelen. Van veel
invloed is zijn reis naar Italië geweest. Vervolgens liet spr. een groot aantal mooie
lichtbeelden van werken van den grooten meester zien: allegorieën, fijne landschappen
van intieme, plaatselijke kleur, zoowel als grootsche Italiaansche met geweldige
bergen; kerkelijke onderwerpen, verbeeld temidden van het Vlaamsche leven, alsook
moralistische onderwerpen. Uit schilders laatste tijdperk stammen de bekende groote
boerenbruiloften. Bij al deze beelden boeide spr. de hoorders door zijn leerrijke en
onderhoudende voordracht. Prof. Dr. Z.W. Sneller, de voorzitter, die ook den avond
geopend had, dankte den spreker voor zijn belangrijke voordracht.
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Den 16den December hield Prof. Dr. Z.W. Sneller in hetzelfde gebouw voor een
groot en aandachtig gehoor een voordracht over ‘De ontwikkeling van de haven van
Rotterdam’.
De Spreker bracht in herinnering, dat in de Middeleeuwen het gewest Holland
eerst laat tot ontwikkeling kwam. De scheepvaart en handelsbetrekkingen op Engeland
en het aanleggen der dijken, dat stremmend werkte op de vaart der Hanzeaten, deed
nederzettingen ontstaan, die tot steden aangroeiden. Waar de Rotte het groote
buitenwater bereikte, ontstond Rotterdam; in 1340 waarschijnlijk eerst tot stad
verheven. Uit kaarten, van de 16de eeuw, is de langzame groei te zien. De stad nam
sterk toe, in het eind der 16de eeuw, toen de vluchtelingen in grooten getale uit de
Zuidelijke Nederlanden hier kwamen. Al kon Rotterdam niet in de schaduw van
Amsterdam staan, toch was en bleef het als tweede koopstad van Holland een
stapelmarkt van beteekenis. Na den Franschen tijd verandert het karakter door haar
transitohandel naar en van Duitschland. Later heeft Pincoffs het duidelijkst de
behoeften van den nieuwen tijd begrepen.
Bijzonder belangrijke en aardige platen vertoonde spr.
Dr. H. Cohen dankte den spreker, waarmede de aanwezigen door hartelijke
toejuiching instemden.

Vlaanderen.
Vlaamsch Leven.
Wat Vlaanderen denkt en wil, hoe het zich ontwikkelt en zich vermaakt en nog veel
meer, vindt gij saamgedrongen verhaald in den ‘Vlaamsche Volkskalender’, een
zakboekje van 132 dicht bedrukte bladzijden, uitgegeven door de Vereeniging
‘Volksheil’ te Antwerpen en hoofdzakelijk bestemd voor Vlaamsch-nationaal voelende
Vlamingen. Dit boekje draagt een strijdbaar karakter; de kalender in den gewonen
vorm wordt gevolgd door jaartallenlijsten, die te zamen een honderdjarige
geschiedenis vormen en verscheiden pittige hoofdstukjes. Een daarvan: ‘Hoe de
Vlaming geplaagd werd en wordt’, toont, dat de Vlaming niet langer vergeet;
gedichten als ‘Frontersmarsch’ door Jef Vlaminck en ‘Een opstandig lied aan
Vlaanderen’ van Jan H. de Groot: dat ook berusting haar grenzen heeft. Er is een
lijst van ‘Vlaamsche gedenkdagen’, over welker veelvuldigheid men verbaasd staat;
het hoofdstuk ‘Wist gij’ kan u allerlei beteekenisvolle kleine feiten leeren, die met
schranderen speurzin zijn bijeengebracht. Men vindt lijsten van Vlaamsch-nationale
bladen en van Vlaamsche instellingen. Een ‘kalender’ in het kort, die gerust een
jaarboekje mocht heeten, een werkje met klank en kleur.
Het verschijnen van ‘De Taalgrens’, orgaan van de vereeniging ‘Taalgrens, wakker’,
hebben wij indertijd vermeld. In afl. 3, onlangs verschenen, wordt er nog eens op
gewezen, van hoeveel beteekenis de taalgrens is, die geenszins met de bestuurlijke
grenzen samenvalt, maar een natuurlijke grens is, in nog hooger mate dan de
natuurloop van een rivier of bergketen. Wie nauwkeurig en met oordeel de groote
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kaart in ons stammuseum1) bezichtigd heeft, had de juistheid van die opmerking
kunnen beseffen en zou het groote belang toegeven van de vraag, of de taalgrens in
den loop der eeuwen is verschoven en zooveel andere vragen die daarmede
samenhangen. Het tijdschrift ‘De Taalgrens’, dat deze vragen bespreekt met de oogen
wijd open voor al, wat er zoo ter weerszijden van de taalgrens gebeurt, is een nieuw
bewijs van Vlaamsche wakkerheid.
Ook ‘Ons Volk ontwaakt’, het bekende, te Brussel verschijnende, verluchte
weekblad, wijdde herhaaldelijk aandacht aan dit belangrijke vraagstuk; in zijn nummer
van 8 December geeft het een landkaart, waarop alle plaatsen aan de
Vlaamsch-Fransche taalgrens zijn aangegeven en geeft daarbij een uittreksel van een
verslag van den heer F. Grammens te Ronsse, waarin o.a. de benoeming van een
commissie voor taalgrensonderzoek wordt aanbevolen.
De wetenschappelijke wereld sluit zich eveneens meer bij 't volksleven aan. Vele
der prijsvragen, door de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde
uitgeschreven, getuigen daarvan. Zoo de vraag naar ‘een geschiedenis van het
economisch leven in België sedert 1830’; een overzicht van ‘de letterkunde in de
Antwerpsche Kempen van 1830 tot 1900’. Men vraagt voorts een Fransch-Vlaamsch
vakwoordenboek van de bestuurstaal in België; een lijst van de namen van stroomen,
rivieren enz. voor Oost-Vlaanderen, Vlaamsch Brabant, Antwerpen of Limburg, tien
vaderlandsche liederen voor het volk, e.z.m. Zoo komen de krachten in het Vlaamsche
volk meer tot elkaar; bespeurt men meer samenwerking. Ook wordt meer nieuw
terrein ontgonnen, bijv. door een Vlaamsch esperantistisch tijdschrift ‘Flandra
Esperantisto’, waarvan reeds zes nummers verschenen zijn.
De samenwerking strekt zich veel verder dan de in België getrokken taalgrens uit.
De luisterrijke herdenking van de geboorte van Guido Gezelle op 1 Mei 1830 (Brugge)
zal zich niet tot Vlaamsch België bepalen: in Nederland. Zuid-Afrika en Oost-Indië
zal men eveneens dezen dag vieren en ook in Fransch Vlaanderen. ‘Onze Taal’ brengt
in herinnering, dat het Fransch-Vlaamsche landschap aan Gezelle menig gedicht
ingaf. Prof. H. de Spicht zal zich dezen winter in zijn leergang in de Vrije universiteit
te Rijsel uitsluitend met Gezelle bezighouden; het ‘Vlaamsche Verbond in Frankrijk’
wijdt zijn ‘Gouwdag’ dit jaar ten deele, zijn taalen letterkundige wedstrijden geheel
aan Gezelles persoon en werken. Ook richt het Verbond volksvoordrachten in
betreffende den grooten Vlaming en het is bovendien voornemens namiddag- en
avondvertellingen voor het volk in het Fransch en het Vlaamsch te doen houden,
waarbij Gezelles gedichten zullen worden voorgedragen.
Juist dit zelfde jaar herdenkt ook de Provence den hersteller eener taal en eener
beschaving: Frédéric Mistral. De minderheden vragen overal herstel van haar oudste
natuurlijke rechten.
v.W. Cr.

Winst voor Vlaanderen.
Uit de dagbladen is het bekend, hoe groot de kansen zijn, dat de ruim 4 millioen
Vlamingen nu eindelijk, na een meer dan dertigjarigen strijd, op het punt staan te
verkrijgen datgene, wat de 600.000 Ruthenen reeds vóór den oorlog in de
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie bezaten: een eigen Universiteit.
1) Leden! Bezoekt uw Stammuseum in Den Haag, Laan 34 (tramlijnen 2 en 10 van het Station
H.S.M.). Maakt ook gebruik van Uw Boekerij in hetzelfde pand. Uw belangstelling kon zeer
veel grooter en algemeener zijn. Red.
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Onder den druk der politieke omstandigheden, die gedeeltelijk door een onbehendig
voorbijzien van het Vlaamsche vraagstuk ontstonden, moest nu wel het aan het
bewind zijnde kabinet tot het indienen van een ontwerp van wet, strekkend tot de
vernederlandsching van de Gentsche Universiteit overgaan en, zoo alle voorteekenen
niet bedriegen, is de aanneming van deze wet in het Belgische parlement verzekerd.
Met ingang van October 1930 zou dan de vernederlandsching van het eerste studiejaar
voor al de faculteiten intreden.
Het ligt niet op onzen weg hier sommige modaliteiten van het ingediende voorstel,
dat trouwens nog kan worden gewijzigd, te bespreken. Wel echter is het ons een
vreugde te mogen vaststellen, dat het Vlaamsche volk op het punt staat, een der rijpe
vruchten te plukken van zijn streven naar volksverheffing en volksontvoogding door
deelneming aan de gemeenschappelijke Nederlandsche cultuur en beschaving, waaraan
het zoo dringend behoefte heeft. Ongetwijfeld zal Gent, na een eerste moeilijke
periode van organisatie en groei, spoedig, evenals de Noordnederlandsche
Universiteiten en het verre Stellenbosch, een nieuw Nederlandsch brandpunt worden
van wetenschap en aldus het geestelijk bezit van den Nederlandschen stam in het
bizonder en van de heele ontwikkelde wereld in het algemeen helpen verrijken.
Er is dus wel degelijk winst voor Vlaanderen op komst, een winst, die ongetwijfeld
de voorbode zal zijn van een schoone toekomst, door verscheidene geslachten van
stamtrouwe, volhardende kampers, van Jan Frans Willems en Hendrik Conscience
tot prof. Mac Leod, Hippoliet Meert en Lodewijk Deraet toe, om van de levenden
maar niet te spreken, ten koste van vele offers, voor sommigen onder hen zelfs van
hun leven, mogelijk gemaakt.

Een gelukkige kentering.
Reeds meermalen mocht in de Vlaamsche rubriek van Neerlandia met voldoening
gewezen worden op de gelukkige kentering, welke, sedert den oorlog vooral, zoo
niet bij alle dan toch bij vele in het Vlaamsche land gevestigde of tijdelijk verblijvende
Noord-Nederlanders, op het gebied van hun stambewustzijn en van hunne
betrekkingen met de Vlamingen, valt waar te nemen. Dit is, voor een deel te danken
aan de uitbreiding, welke de Vlaamsche beweging voor geestelijke en stoffelijke
volksverheffing in de laatste jaren heeft genomen, voor een ander deel ook aan de
zakelijke voorlichting van het Nederlandsch lezend publiek door de Vlaamsche en
de Noordnederlandsche dag- en weekbladen en aan de onverdroten werking van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
Verheugend is het, in dezen gedachtengang, te mogen vaststellen, dat vele in
Vlaanderen wonende Noord-Nederlanders thans ook het hunne bijdragen om, overal,
waar zulks mogelijk is, juistere begrippen omtrent de stamplichten van den
Noord-Nederlander in het zuidelijke deel van ons Nederlandsch taalgebied in Europa,
ingang te doen vinden. Zoo schreef het, eiken Donderdag te Antwerpen verschijnende
Nieuws uit Holland, in zijn nummer van 28 November jl., dat, nu het heelemaal niets
bizonders meer is het Nederlandsch in België, door Vlamingen, vloeiend en beschaafd
te hooren spreken, het vrijwel alleen nog domme ijdelheid kan zijn ‘wanneer de
Hollander (in Vlaanderen) thans zijn kinderen naar scholen stuurt, waar het Fransch
de voertaal is.’ De wensch, aan het einde van dit sympathiek gestelde artikel
uitgesproken, dat de Belgische regeering het alles beheerschende taalvraagstuk tot
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een afdoende oplossing moge brengen, zal velen, die het Nieuws uit Holland lezen,
ongetwijfeld aangenaam in de ooren hebben geklonken.

Tak Brussel.
De voordracht met zang van mevr. Couperus, uitgezonden door het Comité voor
Nederlandsche Lezingen in Vlaanderen, welke op 26 November was gesteld, kon
niet doorgaan wegens zware ongesteldheid van deze kunstenares. Het bestuur van
dezen tak was echter zoo gelukkig, op het laatste oogenblik de welwillende
medewerking te verkrijgen van den heer Willem Pelemans. Deze jonge,
verdienstelijke, te Brussel wonende toondichter, die reeds een zeer eervolle plaats
in de rij der Vlaamsche toonkunstenaars wist te veroveren, sprak, voor het talrijk
opgekomen publiek, dat de groote zaal van het ‘Maison des Artistes’ op de Groote
Markt vulde, over ‘Architectonische muziek’ en lichtte zijn woord toe met de daarbij
passende uitvoering op een vleugel van werken van Beethoven. Mozart, Haydn en
hemzelf. Het was een heerlijke avond, die met een hartelijk dankwoord van den
afdeelingsvoorzitter en krachtige welverdiende toejuichingen aan den heer Pelemans,
werd besloten.
Prof. G. Gonggrijp uit Den Haag sprak Maandag 16 December, voor denzelfden
tak, in een kleinere zaal van het ‘Maison des Artistes’ over: ‘Het cultuurprobleem
in Nederlandsch-Indië’. Na deze leerrijke lezing, door de aanwezigen van het begin
tot het einde met onverminderde aandacht gevolgd, maakten verscheidene toehoorders
van de gelegenheid tot het stellen van vragen een druk gebruik. De heer M.J.
Liesenborghs, voorzitter van den tak, was aller tolk, toen hij den geleerden spreker
dankte.
Prof. Gonggrijp, uitgezonden door het A.N.V.-Comité voor Lezingen in
Vlaanderen, trad den volgenden avond met 't zelfde onderwerp te Antwerpen op en
18 Dec. te Kortrijk.

Tak Kortrijk weder opgericht.
Ook te Kortrijk, de oude Guldensporenstad, is opnieuw een tak van ons Verbond
opgericht, waardoor een wensch is verwezenlijkt, sedert lang reeds, in de Vlaamsche
intellectueele kringen van Kortrijk en omstreken, gekoesterd. De eerste
ledenvergadering had plaats 18 December, 's avonds 8 uur, in het Vlaamsche Huis.
Als spreker trad, met veel bijval, op, prof. dr. G. Gonggrijp, uit Den Haag, met het
onderwerp: ‘Beschouwingen over het kultuurprobleem in Ned.-Indië.’
In het bestuur van de nieuwe afdeeling namen zitting de heeren: Robert Mulier,
apotheker, voorzitter; Herman Oosterwijk, letterkundige, ondervoorzitter; Mr. Hector
Christiaens, advokaat, secretaris (Leopoldstraat 2); Mr. Louis Desmet, advokaat;
Richard Callens, handelaar; Tony Herbert, ingenieur; Willem Putman,
tooneelschrijver, leden. Van alle stambewuste Vlamingen en Noord-Nederlanders,
in het Zuid-Oosten van West-Vlaanderen woonachtig, wordt verwacht, dat zij zich
bij tak Kortrijk van het A.N.V. zullen aansluiten, om aldus in voeling te komen met
de Nederlandsch sprekende wereld over den heelen aardbodem.

Nuttige wenken en adressen.
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Penningmeester voor groep Vlaanderen is de heer G.J. Hooijer, Huart Hamoirlaan
14, Schaarbeek-Brussel, postcheckrekening 134.152. De heer Hooijer is ook
penningmeester van tak Brussel.
De leden van tak Brussel kunnen, op vertoon van hunne ledenkaart van het A.N.V.
en persoonlijk verzoek, aan de kas van den Kon. Vlaamschen Schouwburg
(Lakenstraat), een gunstkaart, recht gevend op aanzienlijke prijsverminderingen,
verkrijgen.
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Oost-Indië.
Het Kartinifonds.
De keurige boekjes, waarin de Vereeniging Kartinifonds elk jaar verslag doet van
haar werkzaamheden, vormen altijd een aangename, opbouwende lectuur. Zoo ook
het 16de jaarverslag over 1928; het spreekt van verblijdende uitkomsten van een
gestadig werken ten bate van het onderwijs aan inheemsche meisjes op Java.
De Vereeniging staat in betrekking tot 7 z.g. Kartinischolen, dat zijn meisjesscholen
van het type der Hollandsch-Inlandsche scholen, aangevuld met huishoudelijke
vakken, 3 Inlandsche meisjesscholen der tweede klasse, waar niet het Nederlandsch
voertaal is en 2 Van- Deventerscholen, gelijkstaande met mulo-scholen. De
Vereeniging verleent namelijk steun aan de Kartinivereenigingen en de VanDeventervereenigingen op de verschillende plaatsen, welke die scholen hebben
opgericht, steun in eens bij de oprichting en jaarlijks voor de instandhouding der
scholen.
Het was wel een voorrecht voor de Vereeniging, dat in 1928 drie harer
bestuursleden gelegenheid vonden, om de scholen te bezoeken. De Voorzitter, de
heer Ir. J. Th. Gerlings, vatte zijn bevindingen samen in een zeer belangwekkende
nota, die in het verslag is opgenomen en een duidelijke voorstelling geeft van haar
doel en streven en van de resultaten, welke de vereeniging bereikt heeft op het door
haar gekozen gedeelte van de zoo veelomvattende zorg van onderwijs voor de
inheemschen in Nederlandsch-Indië. Welk deel dat is, wordt het best uitgedrukt in
de woorden van den heer Gerlings: ‘De Kartinischool met, als voortzetting, de VanDeventerschool, kunnen te zamen geacht worden een zeer goed onderwijs voor
meisjes van goeden aanleg uit de beschaafde klasse aan te bieden.’
Wat ons bizonder trof in de verslagen der afzonderlijke scholen, (twee vonden het
niet noodig om aan de Vereeniging, die hun 500 gld. subsidie gaf, eenig bericht te
zenden!) was het lage cijfer van het schoolverzuim: van 1-4 1/4%. Is dat niet
schitterend? Stel u voor: van laat ons zeggen 250 schooldagen gemiddeld 2 ½ dag
verzuim!
Kartinifonds is een vereeniging, die op stevigen grondslag staat en nog een ruim
arbeidsveld voor zich heeft. De oprichting van een Van-Deventerschool te Malang
is in voorbereiding en dat is op het langgerekte eiland Java niet overbodig, want op
de twee bestaande scholen te Semarang en Solo waren voor de 24 plaatsen in 1928
onderscheidenlijk 107 en 67 aanvragen.
Leden, werft Leden!
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Leerlingen der Solosche Van-Deventerschool. In hun midden de directrice, mej. M.J. Hoorn en Ir. J.
Th. Gerlings.
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Suriname
Van een leerrijk en genotvol uitstapje.
Zaterdag 16 November j.l. te 7 uur n.m. vertrok een gezelschap leden van de Groep
Suriname met hunne dames en dames-genoodigden met de ‘Koningin Wilhelmina’,
een der koloniale vaartuigen, naar de suikerplantage Mariënburg, welke gelegen is
in den hoek, gevormd door de Surinamerivier en de Commewyne.
Na een vaart van ruim 1 ½ uur kwam de boot voor den steiger in de Commewyne.
Hoewel het reeds vallend water was, zag kapitein Eggers nog kans, zoo dicht bij te
komen, dat over het dak van een tusschengeschoven barkas de reizigers aan wal
konden komen, hetgeen een pak was van het hart van het bestuur, aangezien het aan
wal brengen van ruim 300 personen met een sloep heel veel tijd in beslag neemt en
kans heeft de stemming te bederven.
Met de ‘Jazzband’ van het Surinaamsche Studentenkorps voorop ging het in optocht
naar de gebouwen van de plantage, waar de heer en mevrouw Schnitger het gezelschap
verwelkomden (de heer Schnitger is vertegenwoordiger van de Nederlandsche
Handelmaatschappij).
Hierna werd de in werking zijnde fabriek bezichtigd, waarbij verschillende
beambten inlichtingen gaven.
De zeer moderne fabriek geeft een aardigen kijk op de bereiding: Bij het begin
ziet men het suikerriet van een wagon in zijn geheel opgenomen en langs een band
naar de persen vervoeren en, de fabriek doorwandelend, ziet men aan het eind, hoe
de suiker in zakken wordt opgevangen en in rijen klaar staat voor de verzending.
Langzamerhand verzamelden zich de gasten om de tennisbaan, waar werd gedanst
en de tijd zoo vlug verliep, dat het weggaan een uur werd uitgesteld.
Om 12 uur werd tot instappen gemaand, of liever opstappen, want de trein bestond
uit platte suikerwagens, waarop met kistjes zitplaatsen waren gemaakt.
De trein kroop werkelijk door de rietvelden, doch de schitterende volle maan en
de heerlijke weergesteldheid maakten den tocht van een uur zeer genotvol.
Aan steiger Belwaarde (Surinamerivier) lag onze boot te wachten en een uur later
bereikten we Paramaribo, natuurlijk ‘juist toen de stemming er goed was.’
Het in elkaar zetten van zoo'n tocht kost hier heel wat moeite, want alles is zeer
primitief. Doch de leden weten dat en behelpen zich gaarne. Toch zou het onmogelijk
zijn zonder hulp van verschillende personen buiten het Bestuur, die bij iedere
gelegenheid klaar staan met raad en daad. Een woord van dank in het algemeen is
hier wel op zijn plaats en voor dezen tocht in het bijzonder aan den heer en mevrouw
Schnitger.
J.J. SIX DIJKSTRA, Secretaris.

Surinaamsche Brieven.
IV.
Tropen.
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Men vraagt zich wel eens af, waarin het verschil tusschen de gematigde en de warme
landen schuilt. Wat eigenlijk het grondverschil, het wezenlijke, van die twee
klimaatgordels is.
Het is natuurlijk niet moeilijk het een en ander op te sommen, dat hier anders is
dan in Nederland. Men zou zelfs een heelen staat van zulke verschijnselen kunnen
opnoemen, die door hun invloed en door hun inwerking op het menschelijk lichaam
en op zijn zielsaanleg een in het oog loopend verschil veroorzaken.
Maar om het werkelijke grondverschil, dat waarin zich de tropen van alle andere
gematigde streken onderscheiden, te noemen, dat is niet zoo gemakkelijk. En toch
moet er wel een grondoorzaak te noemen zijn, daar de tropen welhaast op iedereen
hun invloed doen gelden en de uitwerking hiervan schijnt mij dan ook bij de meeste
menschen vrijwel dezelfde. De invloed van de tropen, op menschen uit gematigde
luchtstreken afkomstig, zal hier en in Indië wel niet veel verschillen en de bezwaren,
die wij hier door de weersgesteldheid ondervinden, zullen wel niet veel anders zijn,
dan die, welke men in Britsch-Indië ondergaat. De eigenaardige levensprikkeling
hier in de tropen zal dan ook wel niet minder gevoeld worden dan in tropisch Afrika.
Wat is er de oorzaak van? Of, wat hetzelfde beteekent, waarin ligt het grondverschil
tusschen de tropen en een land uit de gematigde zône?
Het komt mij voor, dat het meest treffende van de tropen is: hun breidellooze
natuurkracht. Hierin ligt, dunkt mij, het grootste verschil met Nederland bijv. Het
lijkt voor ons, die al eenige jaren hier zijn, alsof Europa een groote tuin met netjes
ingeperkte bloembedden is, een tuin, die juist door zijn keurige afwerking, iets
gezelligs heeft. Maar in de tropen is alles geweldiger, grooter en sterker.
Daar heeft men bijv. onze geweldige rivieren. Wat lijkt een Rijn, een Maas klein
en nietig in verhouding tot de ontzettende watervlakte van de Marowijne, die bij
Albina 3000 M. breed is. En als men zulk een rivier opvaart, staat men telkens weer
onder den indruk van haar geweld en macht. Zij kronkelt met een overweldigende
onverschilligheid door het landschap. Ongebreideld en onverschillig stroomt zij,
waar het haar behaagt, niet beëngd door dijken en rechte beddingen, alleen omzoomd
door eindelooze, eindelooze bosschen.
Van dichtbij gezien is dat een overweldigende rijkdom van de meest uiteenloopende
vormen, een warnet van stammen en twijgen en afhangende slierten, een symphonie
van oneindig vele soorten groen. Maar op den duur wordt het een kwelling, om niets
dan groen, groen, bosch, bosch en nog eens bosch te zien. Uit een niet uit te putten
bron van overvloed schijnt dat bosch uitgegoten te zijn in een overdaad, die je
verbijstert en verplettert. Het is een baaiert, waarin met geen mogelijkheid ook slechts
de minste orde te stichten is.
Even breidelloos is het leven hier.
In het bosch is er geen scheiding tusschen dood en leven. Het groeit en sterft daar
alles op en naast elkaar, meedoogenloos wordt het jonge en zwakke gedood door het
sterke, nog voordat het tot leven is gekomen. En anderzijds omstrengelt en vermoordt
het zwakke lianengewas de sterkste boomen en mergelt hen uit.
Er bruist een stroom van leven door de natuur en daarnaast gaat een golf van
sterven en dood door het land, die alles wegvaagt, wat zich niet staande kan houden.
Boven dit alles verrijst in volkomen regelmaat dagelijks de zon. Er is haast geen
dag, dat zij niet
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schijnt, al zou hij nog zoo donker en somber beginnen. Ook de zon is bij ons veel
grooter en teugelloozer dan in Europa. Zij koestert niet, maar zij davert. Haar stralen
steken niet, maar zij roffelen op de straten en de daken. En als de zon ondergaat, is
het, alsof al haar kracht, al haar geweld zich in een laatste uitbarsting nog eens wil
toonen. Niets van die zoele vredige zonsondergangen van Europa, maar een
doodbranden, een weergalooze kleurenpracht, een fontein van vuur, die zich over
den heelen hemel van West naar Oost uitgiet, om dan plotseling weg te sterven in
een aschgrauwen nacht. Een toomelooze krachtuitbarsting, mateloos.
Evenals de regen, die met een geweld, overeenkomstig aan dat van de zon,
neerzwiept en klettert. Mieserige, futlooze dagen met doordringenden motregen en
zacht gesijpel van buitjes kennen wij hier niet. Als het regent, is dat gewoonlijk een
felle uitbarsting, een zwaar watergeweld, dat neerslaat en plast en giet, om dan weer
op te houden en plaats te maken voor de zon.
Maanlicht. Wat is de Hollandsche maan anders dan een afschaduwing van wat
maanlicht beteekent. Als zij buiten haar licht zoo overvloedig uitgiet, dat men meent
in de zon te loopen, als zij straalt met een kracht, dat men er gemakkelijk bij lezen
kan, dat is pas maneschijn.
En zoo zou er nog wel meer te noemen zijn, dat de teugelloosheid van de tropische
natuur zou kunnen bewijzen. Ik wil alleen nog noemen, dat wij hier geen Europeesche
jaargetijden kennen. 't Werkt verslappend op lichaam en ziel, als er het heele jaar
door zomer heerscht. Maar dat is niet het ergste. Het ergste is, dat wij hier niet een
indeeling van het jaar hebben, zooals wij die gewoon zijn. Er ontbreekt een zeker
vast rhythme in ons leven, waarop zich ons lichaam heeft ingesteld. Het komt er niets
op aan, of er in Juli of in December zomer is, als er maar zomer is en winter. Als
maar in een zekere volgorde de jaargetijden elkaar opvolgen. Maar dat is hier niet
het geval. De natuur gunt zich zelf geen rust, geen vast punt in het voortstroomende
leven. Zij heeft in haar rijkdom van scheppen en vernietigen geen oogenblik den tijd
voor een stilstaan en omkijken en rusten. Zij kent geen regel en geen orde voor haar
kracht. Zij is niet beteugeld, door menschen, noch door den tijd.
Het komt mij voor, alsof dit het grondverschil is tusschen de tropen en de gematigde
streken.

Zuid-Afrika
Handhaving van het Afrikaansch.
Over de zoo vaak gehoorde klacht, dat het Afrikaansch meer en meer ‘verengelscht’,
worden ons van gezaghebbende Afrikaansche zijde de volgende opmerkingen
gemaakt:
Vele stukken, van de Regeering uitgaande en vele rubrieken van onze couranten
- telegrammen, handelsverslagen - zijn in 't Engelsch opgesteld en daarna in 't
Afrikaansch vertaald en, wanneer de vertaler iemand is, die niet leeft in het
Afrikaansche taaleigen, levert hij geen echt, maar Engelschachtig Afrikaansch. Ook
de letterkunde, die nog beperkt is, staat onder Engelschen invloed.
Wat is daaraan te doen?
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Bij de Regeering, bij geleerden en schrijvers er op aandringen, dat, wat door
Afrikaners gelezen moet worden, ook in het Afrikaansch wordt gesteld, en niet eerst
in 't Engelsch. En voor zoover dat niet mogelijk en vertaling uit het Engelsch
noodzakelijk is, drage men dat op aan behoorlijk opgeleide, het Afrikaansch volkomen
beheerschende vertalers.
Wat de letterkunde betreft, behoort er een grondige studie te worden gemaakt van
de beste en zuiverste werken der Afrikaansche letterkunde en goede voorlichting
gegeven te worden omtrent de Nederlandsche boeken, die de Afrikaners moeten
lezen voor het zuiver houden van hun taal.
Alleen goed Afrikaansch en veel Nederlandsch lezen, dat is het middel tegen het
verengelschen van het Afrikaansch.

Gedenkboek van Stellenbosch.
Het 250-jarig bestaan van Stellenbosch, de bekende hoogeschoolplaats in de
Kaapkolonie, is in November luisterrijk gevierd. Duizenden trokken op naar de
prachtige omgeving, waar Simon van der Stel het naar hem genoemde dorp heeft
gesticht en waar, naar wij hopen, ook met Nederlandsche hulp (zie daarover
Neerlandia van September '29) een gedenkteeken voor dien grooten Nederlander zal
worden opgericht.
Ter gelegenheid van dit feest heeft de dorpsraad een Gedenkboek uitgegeven, (bij
Hortors Beperk) dat een verrassing is voor ieder, die niet weet, op welken hoogen
trap de boekdruk- en bindkunst in de Z.-Afr. Unie reeds staat. Onder leiding van de
redacteuren, de heeren W. Blersch, dr. Bouman en dr. Franken is het boek kunst- en
smaakvol samengesteld en door den schilder Pierneef verlucht. In een volgend
nummer hopen wij uitvoeriger op deze uitgaaf terug te komen.

Ingezonden.
Voor een Rodenbachhulde in 1930.
Het ligt voor de hand, dat iedere Groot-Nederlander bij dit jaartal terugdenkt aan
hetgeen honderd jaar geleden plaats vond te Brussel en de gevolgen daarvan tot nu
toe voor onzen mooien Dietschen stam.
Deze zaak vergde een groot deel van onze belangstelling en leidde onze aandacht
af van andere herdenkingen, die voor onzen Dietschen stam en het A.N.V. van het
grootste belang zijn. Vooreerst: Guido Gezelle, ten tweede: diens leerling Albrecht
Rodenbach.
Op 23 Juni 1930 zal het vijftig jaar geleden zijn, dat Berten Rodenbach te Roeselare
op 24-jarigen leeftijd stierf. De tijd ontbreekt mij, helaas, om zijn levensbeschrijving
te geven; hiervoor verwijs ik naar ‘Voortrekkers van den Nederlandschen stam’,
samengesteld in opdracht van Groep Nederland van het A.N.V.
Rodenbach was niet alleen een groot dichter, hij behoorde, zij het dan niet
onmiddellijk, dan toch middellijk tot de oprichters van het A.N.V. Wat deze jonge
held in die acht jaren van zijn 16de tot zijn 24ste jaar met zijn Blauwvoeterij heeft
bewerkt en bereikt, grenst aan het ongelooflijke.
Zijn werk aan het klein-seminarie te Roeselare en aan de hoogeschool te Leuven,
de stichting van zijn beroemde Blauwvoeterij, hebben onder de studenten een geest
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van stamfierheid gekweekt, waaraan de strijd voor taal en recht van thans nog zijn
kracht ontleent. Verscheidenen, die naast hem stonden in
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den Vlaamschen kamp, zijn later bestuurslid en soms hoofdbestuurslid geweest in
het A.N.V. Ik noem hier Pol de Mont, Aloys Bruwier, Flor Heuvelmans.
Vele redevoeringen werden in die vriendenkringen gehouden en vele losse stukken
gemaakt en voorgedragen, die thans vergeten, maar toen gepaste kogels waren, die
doel troffen. Bommen van geestdrift, die, openbarstend, geheele zalen in Dietschen
gloed brachten.
Maar hij bleef niet in studentenkringen. Hij stichtte het ‘St.-Jansgilde’ en, toen dit
door de geestelijke overheid den doodsteek kreeg, ‘De Klauwaards’, waarmede hij
tot het volk ging en dit door middel van tooneelstukken Vlaanderens grootheid in
het verleden voor oogen tooverde in schril tegenlicht van het treurige heden. Hij
voerde op: ‘Filippine van Vlaanderen’ of ‘de Slag der Gulden Sporen’, ‘Breydel en
De Coninck’, ‘De Nederlaag der Kerels’ ‘Charlatanisme’ en niet te vergeten zijn
prachtige ‘Gudrun’.
Wat deze voorstellingen uitwerkten? Men leze de verslagen uit dien tijd. De
‘Landbouwer’ schreef: ‘Men moet zulk een spel gezien hebben; men moet met de
spelers medegevoeld hebben, wat zij gevoelden, met hen, met gansch die groote
vergadering vol vuur en geestdrift aanschouwd, en opgeheven, hevig geklakt hebben,
en tot zeven, achtmaal den ‘Vlaamschen Leeuw’ medegezongen hebben, dat het
dreunde, om te weten, wat er van is.’
‘De Ware Volkstem’: ‘Als men zulk een avondfeeste bijwoont, men verdriet zich
geen oogenblik binst die vier geslegene uren, men komt er van weder met jong bloed
in de aders en dapperder zal men den kamp strijden, den kamp voor God en Tale en
Vlaandrenland’!
Dit is een klein gedeelte van hetgeen ik had willen zeggen. Uit het bovenstaande
blijkt wel, wat een geestdrift hij heeft gewekt en welken stoot hij heeft gegeven aan
de ontwikkeling van onze beweging. Het A.N.V. zou zijn plicht verzaken, zoo het
dezen jongen held onbekend liet. Laat België daarom den opstand herdenken, wij
herdenken Albrecht Rodenbach, den dichter van ‘Klokke Roeland’, die den
krachtigsten stoot gaf voor Vlaanderens herwording.
Het A.N.V. kan zonder gevaar voor politiek deze herdenking op touw zetten.
Immers behoorde A. Rodenbach niet tot een bepaalde politieke groep, hij heeft alleen
zijn volk zelfbewust gemaakt.
1930 worde daarom voor het A.N.V. en den Dietschen stam een jaar van
Rodenbachsche geestdrift.
‘En daar staan zij, 't hoofd omhooge,
Vuisten trillend, kokend bloed:
Vlam in 't herte, vlam in de ooge,
En zijn naam ons trillen doet!!!’

Wanneer iedere afdeeling van het A.N.V. nu eens in 1930 op zijn minst één avond
wijdde aan Rodenbach en de Blauwvoeterij! Men kan hem het best eeren door voor
één jaar zijn werk te hervatten en zijn stukken, al of niet bewerkt, ten tooneele te
voeren. Vooral in Vlaanderen, dat zoo rijk aan kleine tooneelgezelschappen is, gaat
dit heel goed! In Nederland zouden b.v. de groote afdeelingen, zooals 's-Gravenhage,
Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Utrecht de handen ineen kunnen slaan en door
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't geven van een geldelijke bijdrage aan een groot tooneelgezelschap kunnen bewerken,
dat de voornaamste werken van Rodenbach in de schouwburgen worden opgevoerd.
Hierbij moeten vooral ook de prologi, door Rodenbach voor deze stukken
geschreven, worden voorgedragen. Oordeelt men deze voor onzen tijd onbegrijpelijk,
dan kan men ze b.v. door Wies Moens laten bewerken.
De voordeelen van zoo'n herdenking zijn vele. Zeer waarschijnlijk zal de geest
van Rodenbach in het A.N.V. een vloed van geestdrift brengen, welke nieuw en jong
leven in onze beweging zal storten.
Dan zullen de openbare voorstellingen zeker bijdragen tot een betere
verstandhouding en vriendschappelijke betrekkingen aan weerszijden van de
staatsgrens. Ook zullen er misschien zijn, die uit hun onverschilligheid wakker
geschud worden voor volk en taal en lid worden van het A.N.V.
Mogen deze voorstellen werkelijkheid worden tot heil van heel Groot-Nederland.
Vliegt de Blauwvoet,
Storm op zee!
KAREL VERHOEF.

Taalwacht
Goede vertalers gevraagd.
Nu de doorwerking der Vlaamsche beweging de Belgische zakenmenschen
langzamerhand er toe brengt, in hun eigen belang Nederlandsch te gebruiken tegenover
Vlamingen en Nederlanders, wordt het tijd, dat de Nederlandsch-onkundigen onder
hen ook goede vertalers in dienst nemen, anders loopen ze de kans zich belachelijk
te maken. En dat is nooit een aanbeveling.
Een sterk staal hiervan levert een prijslijst van een kleerenmagazijn te Antwerpen,
dat mantels, borstrokken en onderbroeken te koop biedt, goed gevoederd en
gesoldeerd voor frs.... Bedoeld is gevoerd en tegen uitverkoopsprijs.
We lezen verder van hoognaaiwerk, vermoedelijk een vertaling van ‘haute couture’
d.i. werk van eerste-klasse modehuizen.
Nog enkele ongerechtigheden, waaruit men zelf bij wijze van gezelschapsspelletje
maar eens moet trachten wijs te worden.
een voorschoot zeer omvattend;
aanzienlijk lot waschwater;
kleine tasschen voor eenzelvigheidkaar ten;
een club-zetel met damast;
een radiotoestel met groote teeltkracht;
een tafel met lengsels;
een hemd met garniersel.
't Is alles inderdaad ophefbarend (een woord, dat ook herhaaldelijk in de prijslijst
wordt gebruikt).
Spreek (en schrijf!) je moertaal.... ook al is deze Nederlandsch.
Het diner in den restauratie-wagen na wordt terstond vertrek te Vlissingen
geserveerd (5.45 n.m.). (Zoo staat het letterlijk op de kaarten in de eetwagens).
Das Abendessen im Speisewagen wird sofort nach Abfahrt von Vlissingen serviert.
(5.45 Uhr).
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Dinner in Dining-car will be served immediately after departure from Flushing
(5.45 p.m.).

Nog een goeie!
Don 't forget to take your Afternoon-tea at the ‘Bagatelle’, 1ste etage - Passage 61 Derde Arm 's-Gravenhage.
Nog een stapje verder, Hooggeleerde Heer!
Geachte Taalwacht,
Uit Chartres kreeg ik onlangs een boek gezonden als postpakket; op den omslag
was een strook geplakt - blijkbaar door de Nederlandsche douane - met dit opschrift
in letters van 3 c.M.:
Zollvrij (! T.W.)
Zollfrei
Zonder commentaar, maar met dank voor een eventueele opname.
Kunnen deze 3 ook niet in goed Nederlandsch? (T.W.).
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Hoofdbestuur
Het Radiovraagstuk en het Grootnederlandsche belang.
Het hoofdbestuur heeft 14 October aan den Minister van Waterstaat den volgenden
brief gericht:
Excellentie,
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond veroorlooft zich de
aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor de klachten, die na de verandering in
de toewijzing van golflengten aan de verschillende radio-uitzendstations tot ons
kwamen van luisteraars uit het buitenland, met name uit België, Engeland.
West-Duitschland, Zweden en het Zuidelijk deel van Zweden en Noorwegen, die
gewoon waren aan de uitzendingen op de golflengte van 1071 M., dat zij die op de
andere golflengten niet of zeer zwak ontvingen.
De radio-uitzendingen behooren tot de beste en krachtigste middelen om de
uitwisseling van geestelijke waarden tusschen Nederland en de Nederlanders, die
buiten de landsgrenzen gevestigd zijn te bevorderen, terwijl het evenzeer voor onze
stamverwanten in andere landen een groot belang is van de uitingen der
Nederlandsche, d.i. ook hunne beschaving kennis te nemen.
Naar de meening van het Hoofdbestuur zou dus de Nederlandsche nationaliteit en
de Nederlandsche beschaving ten zeerste gediend worden door:
1e. indien dat nog mogelijk is, de 1071 M. golf niet toe te wijzen aan het station
voor den zakelijken omroep te Scheveningen, doch aan één der andere stations of,
indien dit niet mogelijk mocht blijken.
2e. de uitzendstations Hilversum en Huizen, in verband met de aan hen toe te
wijzen golflengte, in staat te stellen zich zoodanig te versterken, dat daarmede op
zijn minst een even goede ontvangst in het buitenland kan worden gewaarborgd als
thans het geval is met de uitzendingen op de 1071 M. golf.
Wij verzoeken Uwe Excellentie dan ook met aandrang de genoemde, of wel andere
doeltreffende maatregelen te nemen, welke kunnen strekken, om de uitingen van den
Nederlandschen geest langs den radioweg op de beste wijze hoorbaar te maken voor
zooveel mogelijk Nederlanders buiten het stamland.

Antwoord van den Minister.
1. Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven bericht ik U, dat door de internationale
Radioconferentie te Washington voor den radio-omroep golfbanden zijn aangewezen,
tengevolge waarvan de golf van 1071 M. voor dien omroep, met ingang van 1 Januari
1930, niet meer kan worden gebruikt. Voor den zakelijken omroep is dit wel
toegestaan.
2. Door de daarna te Praag gehouden Europeesche radioconferentie is een
verdeeling van de voor den radio-omroep beschikbare golven opgemaakt, waarbij
aan Nederland twee golven zijn toegewezen, n.l. die van 298 M. en die van 1875 M.
3. Maatregelen zijn thans in overweging om de zenderapparatuur zoo goed mogelijk
te doen aanpassen aan het gebruik van deze beide golflengten.
's-Gravenhage 30 November 1929.
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Mededeelingen.
Leden van het A.N.V.!
Kocht gij hem al?
Zoo niet, bestel hem dan dadelijk.
Hij behoort in elk A.N.V.-gezin.
Nog slechts een klein aantal in beschikbaar.

Mededeelingen.
Aan den Eerevoorzitter Dr. H.J. Kiewiet de Jonge werd 19 December, bij zijn vertrek
uit Nederland naar Zwitserland, waar hij zich met zijn familie heeft gevestigd, een
telegram van afscheid gezonden.
Hij schonk aan het Verbond een groote boekenkast, vele boeken en voorwerpen
voor het Museum.
Aan den Nederlandschen Minister van Onderwijs heeft het Hoofdbestuur een
steunadres gezonden voor subsidie ten bate eener Nederlandsche School te Antwerpen.
Het Ministerie van Onderwijs stelde voor het A.N.V. rolprenten betreffende
Nederl.-Indië ter beschikking. Reeds werden eenige ter vertooning aan Groep
Suriname gezonden.
In de plaats van den heer J.E. Bijlo is als afgevaardigde van het Hoofdbestuur van
het A.N.V. in het Dietsch Studentenverbond de heer J.W. Roessingh van Iterson
benoemd.
Aan het Holland-Huis te Brussel werd een partij propagandageschriften betreffende
het A.N.V. ter uitstalling gezonden.
Voor briefwisseling tusschen Stamverwanten kwamen weder verscheiden brieven
in.
Dr. Leembruggen, een Nederlandsch afstammeling uit Ceilon (Dutch Burgher),
stelden wij in de gelegenheid een Nederlandsch St. Nicolaasfeest te 's-Gravenhage
bij te wonen. Hij nam bij zijn vertrek uit Nederland een verzameling lantaarnplaatjes,
betrekking hebbend op Nederlandsche schilderkunst, mee en ontving van het A.N.V.
een partij leer- en leesboeken voor Nederlandsche leergangen, welke sedert kort te
Colombo gegeven worden.
Groep Suriname kocht ter verspreiding 500 Krügerbriefkaarten ten bate van het
Krügergedenkteeken te Utrecht op te richten.
Adres voor bestelling: Mejuffrouw G.H.M. van Arkel, Weerdsingel O.Z. 83
Utrecht.
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Aan het pas gestichte Vlaamsch Economisch Verbond, Afd. Gent werd een belangrijke
partij wetenschappelijke studieboeken gezonden.
Uit de boekerij werden wederom verscheidene boeken voor studiedoeleinden
uitgeleend.
Voor het Nederlandsch Zeemanshuis te Londen werd van Mr. J.A.N. te 's-Gravenhage
een gift van f 5.- ontvangen.
De Nederlandsche Vereeniging te Sao Paulo (Argentinië) deed door bemiddeling
van het A.N.V. een grooten boekenaankoop voor haar boekerij.
Aan de Afrikaansche Studenten te Londen werden afleveringen van Neerlandia en
andere A.N.V.-geschriften ter kennismaking gezonden, met het doel leden onder hen
te werven.
Aan onzen vertegenwoordiger te Stockholm werd voor de Nederlanders aldaar een
bundel vierstemmige Nederlandsche volksliederen gezonden.

Aanwinsten voor de Boekerij.
De Vereeniging Westland (1889-1929 25 April); ontstaan, ontwikkeling,
werkzaamheden, door Edw. Van Bergen.
Stellenbosch 1679-1929, uitgege deur die Dorpsraad van Stellenbosch.
Gedenkschrift N.V. Deli-Maatschappij ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan,
aansluitend op het gedenkboek 1 November 1919.
De beknopte geschiedenis van Zuid-Africa, door L. Derman; Uitg. Lannoo, Thielt.
Belgie.
Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders, uitgeven
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in opdracht van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw.
Gedenknummer van ‘De Locomotief’: Jan Pietersz. Coen.
Vlaamsche volkskalender 1930.
Onze West in Beeld en Woord, door Fred. Oudschans Dentz en Herm. J. Jacobs,
2de druk.

Belangstelling voor Nederland in Montevideo.
De nationale raad van onderwijs van Montevideo besloot een school den naam Paisos
Bajos (Nederland) te geven.
De Vereeniging Nederland in den Vreemde zal een aan den ingang der school aan
te brengen bronzen plaat benevens een Nederlandsche vlag aanbieden. Zij schenkt
ook wandplaten betreffende Nederlandsch-Indië en andere Nederlandsche
leermiddelen aan deze school.

Voor het Van-der-Stelgedenkteeken
kwam nog in f 5.- van Mr. J.D.v.K.V. te B.A. (Argentinië).

Afd. Kaapstad.
Secretaris dezer Afdeeling is geworden de heer G. Bakker, t.k. der
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij, Kerkstraat 3, Kaapstad.

Goed voorgaan doet goed volgen.
De Friesche Orkestvereeniging te Leeuwarden, onder leiding van Willem Zonderland,
gaf 12 December een uitvoering van zes orkestwerken, van welke vier van
Nederlandsche toondichters waren: Johan Wagenaar, Willem Landré, Leo Ruygrok
en Dirk Schäfer.

Hoe de Afrikaanse vrou die Hollander raaksien.
Wat 'n mens in die meeste van die Hollanders tref, is hulle beleefdheid en
hulpvaardigheid teenoor alle vreemdelinge. Op straat, in die kantore, restaurants,
treine en trems ondervind 'n mens altyd dieselfde hoflike bereidwilligheid teenoor
vreemdes. En laat die Hollander maar net ontdek dat jy 'n Afrikaner is en iets van
president Krüger weet of enige, geringe verbintenis met die grote held het, dan sal
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hy enigiets ter wereld vir jou wil verrig. In Holland sal dit die Afrikaner aan
gasvryheid en vriendelikheid nooit ontbreek nie.
(Die Huisgenoot).

Voor Afdeelingsavonden.
Omer van Audenhaege, Peetersstraat 7, Diest
Onderwerpen:
Prosper van Langendonck (met lichtbeelden).
Guido Gezelle (met lichtbeelden).

Vlaamsch of Nederlandsch?
Een Fransch tijdschrift noemde onlangs onder de talen van Noord-Europa:
Nederlandsch en Vlaamsch. ‘Wij wisten niet, dat de reeds zoo bonte talenkaart der
wereld zóó verbrokkeld was’, zegt de Lion de Flandre. ‘Op deze wijs doorgaande
zou men ook hebben:
Engelsch en Amerikaansch,
Duitsch en Oostenrijksch en Pruisisch, Beiersch, Saksisch en Badensch,
Fransch en Zwitsersch en Belgisch.’
Een zeer juiste terechtwijzing! Vooral gaat deze voor de Zuidelijke Nederlanden
op, waar men het zoo dikwijls laat voorkomen, of de ambtelijke talen Fransch en
Vlaamsch zijn. In werkelijkheid zijn de twee talen van België Nederlandsch en
Fransch.

Afd. Weenen,
Deze afdeeling heeft in het begin van December voor de Nederlandsche kolonie te
Weenen een gezellig St. Nicolaasfeest ingericht, waarbij de Nederlandsche gezant,
F.E.H.M. baron Michiels van Verduynen en de consul-generaal, de heer J.Z. Lapair,
benevens andere leden der kanselarij met hunne dames bewijs van groote
belangstelling en medeleven gaven. Het feest slaagde voortreffelijk.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Mr. P.R. Hoorweg, Dir. Utrechtsche Hyp. Bank, Maliebaan,

Utrecht.

R. Smink, Begrafenisonderneming, Kinderhuisvest 29-33,

Haarlem.

Beiden opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.
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Gewone Leden.
J.A. van der Lee, Gem. Ontv. Spoorsingel 17,

Delft.

Dr. K.T.A. Halbertsma, Oogarts, Oude Delft 38

Delft.

Ir. C. van Drooge, Directeur H.B.S.

Delft.

A.J.M. van der Drift, Drukkerij, Koornmarkt 34

Delft.

B. van Raavens, Aannemer van Begrafenissen, Oude Delft.
Delft 150
Fr. Paul Hase O.F.M. Pastoor, Burgwal 20

Delft.

H. de Hoog Jr., Boekhandelaar, Staringstraat 46,

Amsterdam

J. Pilon, Hoofd der De-Savornin-Lohmanschool, 1ste Amsterdam
Helmersstraat 267
H.J. Bolle Jr, Rijwielhandelaar, Staringplein 8

Amsterdam

Willem Wielinga, Vioolleeraar, Overtoon 478

Amsterdam

A. Brand Jr, Arts, Overtoom 510

Amsterdam

B.C. Hopman, Vrouwenarts, Anna Vondelstraat 15 hs Amsterdam
J. Zuidweg, Apotheker, Anna Vondelstraat 2

Amsterdam

J. Rikkers, fa. J. Rikkers, Nieuwe Haven 72,

Rotterdam.

G. Lambert, Nieuwe Haven 13

Rotterdam.

A. C.J. Grollenberg, Schiekade 185

Rotterdam.

Jan van der Pluym, Architect, Schiekade 183

Rotterdam.

Mevr. A.E. Berghuys, Zomerhofstraat 4

Rotterdam.

E.A. Fok, Drukkerij, Vijverhofstraat 10,

Rotterdam.

M.W.G. de Vrankrijker, Accountant, Mariahoek 3,

Utrecht.

H. Rahr, Muziekhandelaar, Achter St. Pieter 4

Utrecht.

J. Steenge, Commies-Insp. Buitengew. Lager Onderw. Utrecht.
Bremstraat 121
Jhr. Mr. J.W.M. Bosch van Oud-Amelisweerd,
Emmalaan 10,

Utrecht.

Prof. De Blieck, Soestdijksche straat 203,

Utrecht.

G. Ch. Kagenaar, Koffiehuis ‘Luboka’, Biltstraat 153 Utrecht.
H. Holtrust, Dir. Centr. Onderl. Rundvee- en
Paardenverz. Mij. Biltstraat 129

Utrecht.

M.W. Dersjant, Boekhandelaar, Koningstraat 73,

Arnhem.

R.S. Hijman, Lid fa. Hijman, Stenfert Kroese & v.d.
Sande, Boekhandel, Velperweg 145 c

Arnhem.

L.H. Wurfbain, Amsterdamscheweg 106,

Arnhem.
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G.C.v.d. Wall, Bankier, Kippenstraat 4

Arnhem.

H. Gazenbeek, Bouwmeester, Koningstraat 51

Arnhem.

Jhr. Mr. W.A.J. Snouck Hurgronje, Griffier der Staten Arnhem.
van Gelderland, Eusebius Buitens. 38
Jhr. Mr. D.P.M. Graswinckel, Chartermeester,
Rijkarchief,

Arnhem.
Arnhem.

Jhr. Mr. D.P.M. Graswinckel, Chartermeester,

Arnhem.

Jos. van der Post, Laan van N.O.-Indië 21,

's-Gravenhage.

J.Y. Spanjaard, Engelenburgerstraat 176,

's-Gravenhage.

G.W.F.G. Eichhorn, 2de De-Riemerstraat 174

's-Gravenhage.

S.L. van Wijnbergen-Fuld, Tandheelkundige,
Prinsestraat 55

's-Gravenhage.

I. Serphos Szn, Schotersingel 123 a,

Haarlem.

J. Jongkind, Dierenarts, Schotersingel 117

Haarlem.

S.L. Anholt, Arts, Schotersingel 7

Haarlem.

J.P. Faure, N.V. ‘Het Schildersgild’, Schotersingel 45 Haarlem.
C. Harmse, Woningkantoor, Verspronckweg 65

Haarlem.

R. Heiloo Jzn, Mr. Schilder, Kinderhuivsest 25a

Haarlem.

Neerlandia. Jaargang 34

16

Mevr. A. Damad, Kleverlaan 115,

Bloemendaal.

H.M. Verhuist, Accountantskantoor, Hoogewoerd 123, Leiden.
A. Tilbry, Wijnhandelaar, N. Rijn 80

Leiden.

N. Kwestro, Hoogewoerd 131

Leiden.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
Mej. M. van Wettum, Ten Hovestraat 22,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

Opg. door Mr. J.W.E.v.
Harencarspel.
M. Linthout, Delistraat 11

's-Gravenhage.
Opg. door den heer C.
Steensma.

R. Dijk, Piet Heinstraat 113

's-Gravenhage.
Opg. door den heer J.B.
Bakker.

Mej. Mr. J. de Voogd, Koninginnegracht 116

's-Gravenhage.

H. Zeeman, Luit. Kol. Nassau Odijckstraat 18

's-Gravenhage.

Beiden opg. door het Bestuur der Afd. J. Ph. Baljon,
Sweelinckstraat 10

's-Gravenhage.

Opg. door J.W. Roessingh
v. Iterson.
Zuster A. Westveer, Roode Kruis Ziekenhuis,
Segbroeklaan

's-Gravenhage.

Opg. door den heer K.J.M.
Verhoef.
J.R. Watson, Jul. van Stolberglaan 304
Opg. door de N.V.G.
Watson & Zn.

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

Mevr. A.C.J. Geyer-Spaarkogel, Adm.-de-Ruyterweg Amsterdam.
247.
Mevr. H.M. Sternefeld, t/h Amsterdam.
Mevr. Pineau, Vijzelstraat
44
L.A. von Lachner, Rozengracht 49

Amsterdam.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Amsterdam.

R. Buisman, Singel, Zwartsluis (O.).
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Opg. door Dr. J.A.v.d.
Wijk, Cologny.
C. Gerber, Nude 12,

Wageningen.

Prof. Ir. M.F. Visser, Rijksstraatweg 45

Wageningen.

Beiden opg. door het
Bestuur der Afd.

Wageningen.

Mej. E. Krijger, Palestinastraat 98,

Rotterdam.

C.J. de Ruiter, Mathenesserlaan 378,

Rotterdam.

P. Lindenburg, Schiebroekschelaan 19

Rotterdam.

M. Metselaar, Schiebroekschelaan 14a

Rotterdam.

H. Jacobs, Insulindestraat 283

Rotterdam.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Rotterdam.

L. Cauwe, Nieuwe Haven 65,

's-Gravenhage.

J. Verhage, Rauwenhoffstraat 45b

's-Gravenhage.

J.J. Verstraate, Zischstraat 29a

's-Gravenhage.

Mej. Zwartendijk. Hoflaan 107

's-Gravenhage.

Mej. M. Mak, Van Oosterzeestraat 22a

's-Gravenhage.

T. Gielstra, Hooidrift 147a

's-Gravenhage.

E. van Bergen, Muziekleeraar, Nieuwe Boogerdstraat
D 220, Zierikzee.
L. Antoni, 1ste Luit. Waaldorpscheweg 22,

's-Gravenhage.

Jhr. P.J. Eekhout, Nassaulaan 8

's-Gravenhage.

Ir. H.C. Duyster c.i. Princes-Mariestraat 37

's-Gravenhage.

J.J.C. Oostdam, Copernicusstraat 37

's-Gravenhage.

J.D. Koster, Pieterskerkhof 15 bis a, Utrecht.
C.L. de Bussy. J.W. Brouwerplein 25, Amsterdam.

Jongelieden Afd.
Mej. A.A. Baerslag, De-Sillestraat 37.

's-Gravenhage.

Opg. door Mejuffrouw G. 's-Gravenhage.
Dufour,
R.J.W. Nijkamp, Ligusterstraat 1
Opg. door Mej. A.M.
Nijkamp

's-Gravenhage.
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Groep Ned. Antillen.
M.P.B. Gorsira, Ararat,

Curaçao.

A. van Halewijn, De Ruyterkade

Curaçao

C.J. Junckee, Pens. Keizershof

Curaçao

S.J. Teunisse, Boekhandel J.W.F. Sluyter,

Curaçao

Allen opg. door het
Bestuur der Groep Ned.

Antillen.

Groep Ned.-Indië.
J. Huizinga, Gouv. Arts 1ste Kl.

Weltevreden

Mej. Mr. M. Martis, Adm. Ambtr. D.V.G.

Weltevreden

Mr. C. Brooshooft, Hoofd. Adm. D.V.G.

Weltevreden

P. Rikkers, wd. Med. adviseur

Weltevreden.

R. Tumbelaka, Insp. Krankz. wezen

Weltevreden

H.C. Gravelotte Ambt. Volksraad

Weltevreden

Ir. P.J. Willekes Macdonald, Hfd. Bouwk, Afd. A.P.M. Weltevreden
J.A. Wouters, Ref. 1ste klas D.V.G.

Weltevreden

J.M. de Lange, Secr. B.O.W.

Weltevreden

Allen opg. door Mr. J.J.W. Eekhout,

Weltevreden

H.F. Duwaer, Beambte fa. Kolff,

Weltevreden

M. Vervoort, Beambte fa. Kolff

Weltevreden

S. Terwey, Chef fa. Kolff

Weltevreden

J. Veersema, Redacteur Javabode

Weltevreden

Mr. W. de Loos, Voorz. Landraad

Weltevreden

G.J. Bodde, Generaal Maj. der Artie

Weltevreden

J.H. de Roode, Secr. Bond Chr. Vakorganisaties

Weltevreden

H.H. Kan, Lid Volksraad

Weltevreden

F. Kleian, Samensteller adresboek van Ned. Indië

Weltevreden

J. Horn, Beambte Ned. Handel Mij.

Weltevreden

N. Hoekstra, Beambte Ned. Handel Mij.

Weltevreden

K.E. Nix

Weltevreden
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W.E.M. Grosfeld

Weltevreden

P.S.A. Sonnenberg

Weltevreden

A.J. van Delden, Beambte fa. Franszen

Weltevreden

P.R. Veen, Insp. Financiën

Weltevreden

H. Sjoers, 1ste Luit. Inf.

Weltevreden

Ir. E.P. Wellenstein, Voorz. Bedrijvenwet Commissie

Weltevreden

Allen opg. door het
Bestuur der Groep Ned.

Indië.

H.F. Juta, Cultuurbeambte Benkoelen.
Opg. door den heer W.
Winckel.

Groep Vlaanderen.
Staf, Defossé Poststraat, Gulleghem bij Kortrijk.
Lamberty, St. Bernardusstraat 146, St. Gillis-Brussel.
Ernest Claes, Staale straat 90, Ukkel-Brussel.
Willy de Winter, Esplanadestraat 22, Aalst.
Maurits Van Gysegem, Boudewijnstraat 37, Ganshoren-Brussel.
Van Geen, Eugeen Smitstraat 6, Schaarbeek-Brussel.
Allen opg. door het Bestuur van Tak Brussel.

Buitenland.
F. Bakker, 50 Fletcher's
Chambers, Darling Av.

Kaapstad (Z. Afr.).

Kreyenbroek, t/k Theodor Wijnberg (K.P.).
Sassen Ltd.,
J. Passet, t/k Dr. W.G.
Ryss, ‘Tiverton’,

Plumstead bij Kaapstad.

H. Rozeboom, t/k ‘Die
Burger’, Keeromstraat,
Plumstead bij Kaapstad.
J. Roselaar. Rozelaar's
Diamond Cutting Works,
Devonshire Rd., Wijnberg
bij Kaapstad.
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J Rozelaar, Wijnberg bij
Kaapstad.
Thomas Wiersma, Forest
Rd., Rondebosch,

Kaapstad.

Mevr. S.W. Whitmore geb. Kaapstad.
Bosch, 23. St. George
Straat.
C. Graham Botha,
Archivaris,

Kaapstad.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de Wet
(Statuten) is goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 13 Juni 1898, 23 Jan. 1905,
19 Oct. 1907, en 6 Mei 1925, nommer 47, de som van ...................uit te keeren
binnen...........maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten.
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[Nummer 2]
De maaskanalisatie.
Een werk, waarop de Nederlanders trotsch mogen zijn, is de voor eenigen tijd gereed
gekomen Maaskanalisatie, een onderneming, die ruim 24 millioen gulden heeft
gekost.
De Maas is een der lastigste rivieren, doordat zij niet, gelijk de Rijn, een vrij
gestadigen toevloed heeft van gletscherwater, maar alleen afhangt van de regens in
haar stroomgebied. De hoogste en de laagste waterstanden vertoonen daardoor
ontzaglijke verschillen. De waterafvoer wisselt af tusschen 30 en 3000 kub. M. in
de seconde. In het eene seizoen treedt de rivier buiten haar oevers, in het andere
wandelt men er droogvoets doorheen. De Z.-Willemsvaart, ten tijde van de
Nederlandsche eenheid op aandrang van koning Willem I gegraven, verving de
riviervaart, maar was geen kanalisatie. Daarvan kan men eerst spreken bij de in
October 1.1. gereedgekomen werken tusschen Grave en Maasbracht, die, wanneer
in 1933 het Julianakanaal voltooid zal zijn, de Maas over het moeilijkste gedeelte
zullen hebben getemd of vervangen. Een zijkanaal sluit aan op de Zuid-Willemsvaart;
Zuidwaarts zal het Julianakanaal een prachtigen vaarweg verschaffen tot Maastricht;
en in het Noorden, bij Grave, vindt de scheepvaart het Maas-Waalkanaal, zoodat dan
een uitmuntende verbinding te water zal zijn verkregen van Limburg met het Noorden
en Westen des lands, hetgeen vooral voor een zuinig vervoer der steenkool uit de
Nederlandsche mijnen naar de nijverheidsstreken van groote waarde is.
Ontwerper en leider der uitvoering van de kanalisatie was de ingenieur F.L.
Schlingemann en zijn arbeid doet den naam der Nederlandsche waterbouwkundigen
in alle opzichten eer aan. Men kon niet volstaan met de rivier te normaliseeren - dat
is door kribben een vaargeul van behoorlijke vaardiepte scheppen - daar tengevolge
van het groote verval de stroom door dien betrekkelijk smallen vaarweg te sterk zou
zijn. De eenige uitvoerbare regeling was kanalisatie; de rivier werd over het bedoelde
gedeelte Maastricht-Grave in panden verdeeld door vijf stuwdammen: bij Linne,
Roermond, Belfeld, Afferden en Grave, elk met een schutsluis van 260 meter nuttige
lengte, dus geschikt voor schepen tot 2000 ton, met uitzondering van de werken te
Grave, die lichter konden zijn, omdat daar de groote scheepvaart zich reeds
Noordwaarts door het Maas-Waalkanaal heeft gewend.
Ook de bruggen over dit Maasgedeelte moesten in overeenstemming met den
nieuwen toestand worden gebracht. Die te Roermond en te Venlo moesten worden
verhoogd; bij Grave heeft men, ten behoeve van den belangrijken verkeersweg van
's-Hertogenbosch naar Nijmegen, een breede en zware autobrug
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gebouwd op de stuwkeering en daarmede de verbinding tusschen Brabant en
Gelderland, die tevoren door een veer in stand werd gehouden, belangrijk verbeterd.
In een voordracht voor de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat heeft de heer
Schlingemann dit werk toegelicht. Hij wees op de groote beteekenis der rivieren voor
ons vaderland en gaf met lantarenplaten een goeden indruk van de belangrijkheid
der kanalisatie en der moeilijkheden, die onze waterbouwkundigen hier hadden te
overwinnen; van het maken der bouwputten, het droogmalen daarvan en den arbeid
daarin aan de ontzaglijke betonnen grondslagen voor de stuwen en sluismuren; het
plaatsen van de groote sluisdeuren, der schutten in de stuwen e.z.m. Een groot werk
is hier tot stand gebracht, dat ook in het buitenland veel belangstelling heeft gewekt
en opnieuw getoond heeft, dat Nederland de belemmeringen, die de natuur voor zijn
welvaart opwerpt, zich op den duur niet laat welgevallen.

Mijn Feestdag.
Een voorrecht acht ik het, dat ik zelf over de wijze, waarop mijn 30-jarig jubileum
als administrateur van het Algemeen Nederlandsch Verbond Vrijdag 3 Januari te
's-Gravenhage is gevierd, in Neerlandia verslag kan doen. Ik kan er daardoor den
bescheiden omvang aan geven, dien ik er mijzelf van had voorgesteld, toen ik er in
toestemde gehuldigd te worden, terwijl ik tevens den nadruk kan leggen op de groote
erkentelijkheid, die ik gevoel voor allen, die er toe hebben bijgedragen.
Wie eens in de 30 jaar er in toestemt in het zonnetje der openlijke waardeering te
worden gezet, moge bij voorbaat gevrijwaard zijn voor verdenking van
zelfingenomenheid. Bovendien beschouw ik de vele hartelijke gelukwenschen in
den vorm van geschenken, handdrukken en telefoontjes, kaartjes en telegrammen en
brieven in dicht en ondicht, van heinde en ver ontvangen, waaronder ik niet het minst
waardeer de uitingen van oud-medewerkers in de Grootnederlandsche beweging, die
zich mijner uit jaren van prettige samenwerking nog bleken te herinneren, als een
hulde aan ons Verbond, dat, sedert Dr. Kiewiet de Jonge mij als vrijwilliger in de
beweging opriep en mijn geestdrift voor het Nederlandsch stamideaal dermate wist
gaande te maken dat ik er een levenstaak in vond, zijn bestaansrecht onder leiding
van kloeke Dietsche mannen en vrouwen ten volle heeft bewezen.
De stad mijner inwoning - Dordrecht, waar het A.N.V. een kwarteeuw is gevestigd
geweest en dat mij dierbaar is gebleven - had zich reeds vóór den officieelen feestdag
niet onbetuigd gelaten. De bewijzen van belangstelling, die ik daar voor en na mocht
ontvangen, waren een mooie aanloop tot en een treffend besluit van de Haagsche
huldiging.
Toen ik met mijn vrouw dien Vrijdagmiddag door den algemeenen secretaris, den
heer Bijlo, in het kantoor werd binnengeleid, waren wij verrast het herschapen te
zien in een palmentuin, waarin prachtige bloemen, door vrienden- en
vriendinnenhanden daar smaakvol gegroepeerd, geurden en kleurden, terwijl talrijke
uit veeljarige samenwerking bekende en vertrouwde gezichten ons ook zonder
woorden overtuigden van de waardeering, die een onmisbare voorwaarde is, om in
voor- en tegenspoed zijn taak met opgewektheid te blijven vervullen.
De algemeene voorzitter, de heer P.J. de Kanter, die mijn feest in het
Januarinummer reeds zoo hartelijk en vriendschappelijk had ingeleid, heeft, bij de
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aanbieding van het fraaie schilderij van Leurs en de middelen om mij een of meer
boekenkasten aan te schaffen, nog treffende woorden van waardeering gesproken
voor mijn opgewekte toewijding aan een levenstaak, die ondanks teleurstellingen en
tegenheden toch zooveel voldoening geeft, als men ‘let op het zaad en nooit op den
oogst’, gelijk een godgeleerde mij in zijn schriftelijken gelukwensch in herinnering
bracht.
Na den voorzitter voerden nog het woord de heeren: Pattist namens de Groep
Nederland. Jul. Ed. Gerzon, voorzitter der Afd. Amsterdam. Kol. Oudendijk, voorzitter
der Afd. 's-Gravenhage, Dr. M.A. van Weel, voorzitter der Taalwacht. En dat ook
de Nederlandsche vrouw, hier en elders, vertegenwoordigd door een zoo
voortreffelijke moeder en echtgenoote als Mevr. Veen-Brons (die als Famke zoo
vele jaren reeds op letterkundig-maatschappelijk gebied mijn trouwe medewerkster
is) getuigenis kwam afleggen van haar vriendschappelijke gevoelens heeft mij diep
getroffen. Zij deed haar hulde vergezeld gaan van een mooi staal van Zaansch
zilversmeedwerk, dat mij, als verscheiden andere geschenken, door zijn ook
zinnebeeldigen glans zal blijven herinneren aan een aangenaam rust- en hoogtepunt
op mijn A.N.V.-loopbaan.
Dat de heer en mevrouw De Kanter den feestdag wilden bekronen met een te
mijner eere aangerechten feestmaaltijd, waarop zij de medewerkers en medewerksters,
met wie ik als administrateur en redactiesecretaris het langst en meest heb
samengewerkt ook hadden uitgenoodigd, vervult mij en de mijnen met blijvenden
dank voor den hoofdleider van het Verbond.
En nu heb ik, met aangename, onvergetelijke herinneringen, mijn taak hervat in
de hoop, dat ik nog jaren zal mogen medewerken aan den groei en den bloei van het
A.N.V., dat slechts kan gedijen als de Groot-Nederlanders zooveel mogelijk mijden
wat hen verdeelt, zoeken en hun kracht vinden in wat hen vereenigt.
Mijn optimisme, waaraan de vriendelijke redevoeringen ter kenschetsing van de
wijze, waarop ik de mij toevertrouwde taak tracht te vervullen, recht deden
wedervaren, moge mij daarbij tot steun blijven.
Het vindt nu dagelijks steun in den aanblik van het landschap van Leurs, dat in
mijn huiskamer een bevoorrechte plaats is ingeruimd en waarop de lichte wolken
drijven door het fijne blauw van Hollands zomerhemel.
Dordrecht, Januari 1930.
C. VAN SON.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht, waarvan de Wet
(Statuten) is goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 13 Juni 1898, 23 Jan. 1905,
19 Oct. 1907, en 6 Mei 1925, nommer 47, de som van...................uit te keeren
binnen...........maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten.
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Vlaanderen.
De textielnijverheid, een Grootnederlandsch bedrijf.
In de Middeleeuwen bloeide het weversbedrijf in onze Nederlandsche gouwen en
de geweven stoffen uit Vlaanderen, Friesland, Zeeland en Holland verspreidden zich
over alle belangrijke markten.
Vlaanderen en Nederland zijn nog steeds de gebieden bij uitnemendheid voor het
vlas.
Als U in Oogstmaand reist van de Leie-streek af door 't Vlaamsche land en verder
Noordwaarts, ziet U overal op 't veld het vlas te drogen staan. En onwillekeurig roept
U in verrukking over die gouden schoonheid:
Mijn Vlaanderen, mijn Neerland, daar is geen verschil!
Waar de staatkunde een grens getrokken heeft, daar heeft de natuur de gouden
stengels geschonken en het landvolk schaarde de schooven rij aan rij, als één front
van Fransch-Vlaanderen tot Friesland. Maar geen front van strijders; die bundels
vlas lijken klokjes en kapelletjes, als een beeld van vrede.
De linnen stoffen uit onze landen overtreffen alle andere soorten door een
bijzondere fijnheid. Het beste vlas wordt daar verkregen, waar men het best de kunst
van roten verstaat. Dit is een behandeling, waarbij door rotting in water, de
kleefstoffen, die de stengels versterken, opgelost worden en de linnenvezels los
komen. Dan kan men gaan spinnen. De manier, om het fijnste linnen te verkrijgen,
wordt door de roters in Kortrijk geheim gehouden en van vader op zoon goed bewaard.
Er gaat zelfs vlas uit 't Noorden naar Kortrijk, om daar geroot te worden.
Het schijnt, dat in het water van de Leie diezelfde kracht verborgen zit, die in het
Vlaamsche volk ons zoo zeer met verbazing vervult. Een verwondering, die stijgt,
naarmate we meer in kennis komen met dat schoone deel van den Dietschen stam.
Maar gelijk daar de vlasindustrie tenonder zou gaan als er een dam in die schoone
rivier geworpen werd en zij niet meer vrij haar weg zou kunnen banen, zoo moet
ook de ontwikkeling van het heele Nederlandsche volk, waar het ook leeft in de
wereld, haar vrijen loop hebben.
De wetenschappelijke textiel-kennis is voor een groot deel te danken aan het werk
van ons volk. Wat er verschenen is in de wereldlitteratuur over den Dietschen
vlasbouw, een enkele greep laat U zien, wat een volk vermocht. In de Duitsche taal
vonden we onder meer van Ollerdissen en Kralmann: Flachsbau und Flachsbereitung
insbesondere des Battistflachses und anderer feinen Flachsarten in Flandren und dem
französischen Nord-Departement; van J.A. Keurenaer: Die Flachsbereitung in Holland
en van J. Frest: Flachsbau und Flachsindustrie in Holland, Belgien und Frankreich.
We zagen een Engelsch boek van P. French: On the cultivation of flax in Belgium;
en er is een Zweedsch boek getiteld: Om linets odling och beredning, ester i. Belgien
vunnen erfarenhet, door A. Nathorst. Als men over vlas spreekt, noemt men
Vlaanderen en Nederland in één adem.
Het Dietsche linnengoed, dat zich in vlekkelooze reinheid aan ons oog vertoont,
noemt men in Duitschland: ‘das berühmte Courtraiflachs’. Hier betreft het het door
‘fijne’ menschen gebruikte linnengoed en dan moet de Fransche naam voor de
Vlaamsche plaats Kortrijk erbij komen. Maar als er sprake is van de arbeidsmethoden,
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de ervaring der roters, de Vlaamsche ‘kost’, daar is de Vlaamsche naam goed genoeg
en heet het: Der Röster (roter) von Kortryk. En dan staat er de beroemde
buitenlandsche y zonder puntjes.
Zal dergelijk onrecht nog mogelijk zijn in de toekomst? De Grootnederlandsche
gedachte is als de schoone slaapster in het bosch. En gelijk de prins zien ook wij dat
ontwaken met vreugde tegemoet. De tijd is er, maar het ontwaken is geworden als
een langzame genezing van een zware ziekte. Zelfs in haar slaap is haar schoonheid
aan ons bekend geworden en op velerlei gebied. Ook op textiel-gebied. Want was
het geen uiting van schoonheid en grootheid, dat er in 1912 in Vlaanderen een
aanzienlijk boek over dit bedrijf in het Nederlandsch verscheen van een
textielfabrikant in Oudenaarde: A. Hullebroeck.
In zijn voorrede staat: ‘Ons hoofddoel is mede te werken aan de ontwikkeling
onzer Vlaamsche arbeiders. Veel en op allerhande wijzen is de weefkunde beschreven,
maar ongelukkig komt dit voor in vreemde talen, die door het meerendeel onzer
werklieden niet begrepen worden.’
Wij hebben in dit artikel in het bijzonder de aandacht gewijd aan het vlas, de grondstof
van het prachtige linnen. Maar ook wol en katoen hebben in Vlaanderen en Nederland,
door gezamenlijken arbeid, een grootsch bedrijf in het leven geroepen. We meenen
dan ook niet te veel te zeggen, als we vaststellen, dat de textiel een bij uitstek
Grootnederlandsche tak van nijverheid is.
Zoo goed als er voor een weefsel een ketting en een inslag noodig is en er geen
weefsel kan bestaan zonder een van beide noodzakelijke deelen, evenmin hebben
Vlaanderen en Nederland elkaar ooit kunnen missen. We hopen, dat ook de toekomst
geen verandering zal brengen en dat ook zij ons zal blijven geven gouden weefsels
en zonnige gedachten van Dietschen geest, opgebouwd uit een samenwerking van
Nederlandschen ketting en Vlaamschen inslag.
R.W. STERN.

Nederlandsche volkshumor.
Toen, vóór enkele maanden, het eerste deel van het werk van den Vlaamschen
folklorist Cornelissen ‘Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en Volk’,
uitgegeven met den steun van de Mij. der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
de Fondation Universitaire te Brussel, bij ‘De Sikkel’ te Antwerpen verscheen, mocht
het al dadelijk, dank zij zijn belangwekkende degelijkheid, bij de ontwikkelde
Vlamingen en ook in het Noorden, een zeer gunstig en sympathiek onthaal vinden.
Met groote belangstelling werd dan ook het tweede deel tegemoet gezien, en de
verwachting is niet beschaamd. Nu dit het licht zag, doet het eveneens met verlangen
uitzien naar wat nog komen moet.
Wat het werk van J. Cornelissen voor ons bizonder belangwekkend maakt, is wel
het feit, dat de studie van den Nederlandschen vokshumor niet tot een door
staatkundige grenzen afgebakend terrein beperkt werd, maar onzen stam in zijn
geheel omvat. Meer en meer wordt deze opvatting onzer geestelijke volkseenheid,
door de Vlaamsche geleerden vaker misschien nog dan door hunne
Noordnederlandsche ambtgenooten, ge-
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huldigd, iets waar ook de wetenschap ongetwijfeld enkel baat bij kan vinden.
Het tweede deel van ‘Nederlandsche Volkshumor’ handelt over de provinciën
Oost-Vlaanderen en de Vlaamsche gemeenten van Noord-Henegouwen, over
West-Vlaanderen, Fransch-Vlaanderen en Artezië, Vlaamsch Limburg, het Vlaamsche
gedeelte der provincie Luik, alsook Eupen en omstreken. De schrijver denkt er
weliswaar niet aan de Eupenaren als Vlamingen te beschouwen, daar in de streektaal
het Hoogduitsche element niet onaanzienlijk is, hetgeen aan de gewestspraak, het
Lemmergisch (Limburgsen), zooals de inwoners ze noemen, een oorspronkelijk en
eigenaardig karakter geeft, maar toch heeft hij Eupen en omstreken, als aanhangsel,
in zijn werk niet willen missen, omdat de Eupenaren nu eenmaal dezelfde zeden en
aard hebben als de bewoners van Oost-Limburg.
Ook dit deel bevat een schat van gegevens, gezegden, korte verhalen en versjes,
die ons vele karaktertrekken en eigenaardigheden van den Dietschen stam beter
leeren begrijpen. Wat J. Cornelissen over Gent en de Gentenaren, de bevolking van
Brugge en Ieperen, Aalst en Dendermonde, Hasselt en honderden andere plaatsen
nog wist te verzamelen, is boeiend als een roman, voor wie werkelijk van zijn volk
houdt.
De volgende deelen zullen gewijd zijn aan Noord-Nederland met de aangrenzende
Nederduitsche gewesten en aan Zuid-Afrika en mogen, evenmin als die, welke reeds
verschenen zijn, in de boekerij van iederen Nederlandsch sprekenden ontwikkelde
ontbreken.

Tak Kortrijk.
Nauwelijks opgericht, getuigt tak Kortrijk van een alleszins verheugende
werkzaamheid en levenskracht. Na de eerste lezing, door prof. Gonggrijp, uit Den
Haag, trad, in de afgeloopen maand, als voordrachtgever op Jac. van Elsäcker, met
de middelnederlandsche moraliteit ‘Elcerlyc’, gedichten van Gezelle, Adama van
Scheltema, René de Clercq en drie novellen van Ernest Claes, J.M. IJssel de
Schepper-Becker en F. de Sinclair. Het goed opgekomen publiek onthield den knappen
voordrachtkunstenaar, die, op uitstekende wijze door voorzitter H. Oosterwijk was
ingeleid, zijn bijvalsbetuigingen niet.
Het ledental van tak Kortrijk is reeds aardig aan het stijgen en blijkbaar streeft
deze afdeeling er naar, binnen afzienbaren tijd, den weligen bloei van den anderen
Zuid-West-Vlaamschen tak van het A.N.V., Ieperen, te kunnen benaderen.

Verzoek.
De secretarissen der verschillende takken van Groep Vlaanderen worden verzocht
geregeld voor opneming in Neerlandia, mededeeling te doen, vóór den 18en van
iedere maand, van alle door hunne takken gehouden bijeenkomsten, lezingen, feesten,
enz. Het adres van het lid voor Vlaanderen der redactiecommissie is: Slotlaan, 13,
St. Lambrechts-Woluwe-Brussel.

Rechtmatige aanvulling.
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Men vestigt er terecht onze aandacht op, dat de schrijver van het stukje Winst voor
Vlaanderen in het Januarinummer, blz. 8 en 9, opgenomen, verzuimde onder de
brandpunten van Nederlandsche beschaving ook te vermelden de hoogescholen te
Batavia en Bandoeng.

Fransch Vlaanderen
Slechts één taal: de moedertaal.
Le Lion de Flandre, een maandblad van het Vlaamsch Verbond in Frankrijk, maakt
melding van een voordracht door een Fransch geleerde. Mevrouw Marie Gasquet,
gehouden, over Mistral en andere dichters van het Zuiden van Frankrijk. Zij vertelde
ook in Nederland een reeks van lezingen te hebben gehouden en daarbij verbaasd te
hebben gestaan, doordat in al de universiteitssteden van ons land hoogleeraren haar
toespraken in het Provençaalsch en studenten gedichten van Mistral niet slechts
voorlazen, maar opzegden.
In Nederland, zei spr. worden alle van het Latijn afgeleide talen onderwezen; dit
is mogelijk, doordat het onderwijs in de moedertaal geschiedt. Zoo kunnen in
Nederland Fransche streektalen bestudeerd en gekend worden, die in het eigen land
uit de rechtspraak zijn verbannen. En dat terwijl aan de Fransche universiteiten het
Nederlandsch en de Nederlandsche letterkunde (op een enkele uitzondering na) niet
worden onderwezen!
Overtuigend toonde de spreekster aan, dat de beschaving der Nederlanders en hun
aanraking met de wereldcultuur er niet onder geleden hebben, dat zij in de moedertaal
hun kennis opdeden; integendeel. Een groote les ligt daarin voor landen, die een
krachtig deel hunner bevolking in zijn ontwikkeling belemmeren, door het van
onderricht en opleiding in zijn moedertaal uit te sluiten.

Een Wereldstad in wording.
Georges Blanchon, de bekende vriend der Vlamingen, schrijft in de Mercure de
Flandre met geestdrift over de wording van een wereldstad in Fransch Vlaanderen.
Rijsel, Roodebeke en Toerkonje groeien naar elkaar toe en zullen binnen afzienbaren
tijd een geheel vormen. Er zal dan een wereldstad zijn ontstaan, op Parijs na de
grootste van Frankrijk. Terwijl in zoovele landen de wereldoorlog door
onverschilligheid, verslapping, ontaarding werd gevolgd, heeft dat deel van
Noord-Frankrijk waar de genoemde steden liggen, zich in korten tijd met
voorbeeldelooze geestkracht weder opgericht en toont het een vooruitgang en
welvaart, zelfs in de buitenwijken zijner steden, die menige wereldstad het kan
benijden. De eenwording dezer groote gemeenten zal gevolgen hebben, die nog
moeilijk te overzien zijn en de bevolking, die zich thans zoo dikwijls in een hoek
gedrongen moet gevoelen, van rechtmatigen trots vervullen. De krachten, die eenmaal
de Nederlanden in aanzien brachten in de wereld, werken daar nog voort en beloven,
zoo zij zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, een nieuwe groote toekomst. De heer
Blanchon zou wenschen, dat een breed plan werd opgezet, om de lijnen voor die
ontwikkeling in alle richtingen aan te geven, opdat daar een nieuw middelpunt van
beschaving zal kunnen ontstaan. Waarom zou men altijd alleen naar het zuiden de
oogen richten? Het Noorden, dat eenmaal tot de Nederlanden gerekend werd, is de
ruggegraat van Frankrijk.
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't Kan Verkeeren!
Het Vlaamsch Verbond en de Vrije Universiteit te Rijsel zijn niet meer de eenigen,
die de Vlaamsche taal verspreiden. Ook de Berlitz-school aldaar heeft er, naar De
Torrewachter meldt, haar voordeel in gezien, een Nederlandschen leergang door
briefwisseling in te stellen.
Dat is wel een bewijs, dat er in Fransch Vlaanderen iets veranderd is. Welke
geleerde, zegt het blad, had vijf jaren geleden durven bekennen, dat hij Vlaamsch
sprak.
‘Wie leerde toen onze moedertaal? En nu? 't Zal er komen!’
Leden, werft Leden!
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Oost-Indië.
Nederlandsche volkskracht in Ned.-Indië.
Onlangs is bij Elseviers Uitgeversmaatschappij verschenen de nieuwe, derde, druk
van het boekwerk Neerlands Indië, in de wandeling bekend als ‘het boek van Colijn’,
geheel herzien en zeer aangevuld onder leiding van Professor D.G. Stibbe,
oudregeeringscommissaris voor de bestuurshervorming in Ned.-Indië; voorzien van
een woord vooraf door den oud-Minister H. Colijn, leider der eerste uitgave.
Het boek, groot ongeveer 750 bladzijden, is verdeeld in drie afdeelingen: Land en
Volk, Geschiedenis en Bestuur, en Bedrijf en Samenleving.
Achtereenvolgens worden in de eerste afdeeling behandeld het aardrijkskundig
overzicht, de volken en volksinstellingen, talen, bestaansmiddelen en godsdiensten,
voorzoover de Inlandsche en overige niet Europeesche bevolking betreft, zoo mede
de inheemsche bouw- en sierkunst;
in de tweede afdeeling de geschiedenis van het Hindoetijdperk tot den tegenwoordigen
tijd, de Ned. staatkunde en het karakter van het Ned. koloniaal beheer van het einde
van het Engelsch tusschenbestuur in 1816 af, zoomede de grondslagen van het huidig
bestuur en het rechtswezen;
terwijl de derde afdeeling gewijd is aan de bevloeriïngen, de groote cultures, den
mijnbouw, arbeidsaangelegenheden, muntwezen, handel en bankwezen, het
verkeerswezen, het onderwijs, den Christelijken eeredienst, en ten slotte opstellen
bevat over ‘de nationale beweging’ en de Europeesche samenleving.
Alle artikelen zijn van de hand van geleerden of andere mannen van naam, allen
behoorende tot de meest-bevoegden, ieder voor wat hun gebied betreft; honderden
fraaie reproducties van foto's, schilderijen, teekeningen en kaarten zijn tot versiering
en verduidelijking in den tekst opgenomen; terwijl het boekwerk is gebonden in een
karakteristieken band, ontworpen door een onzer beste sierkunstenaars.
Het hoofdstuk over de volken en volksinstellingen geeft ons een overzicht over
de talrijke volken, die den archipel bewonen, hun zeer uiteenloopend beschavingspeil,
zooals het zich vertoont in uiterlijk, kleeding, woningbouw, zeden en gewoonten en
maatschappelijke instellingen. Wat een verschil tusschen een Minangkabauer en een
Papoea, tusschen een bewoner van de Minahassa en een Dajak! Het verschil in
landaard tusschen Europeesche volken, op zich zelf groot genoeg, verdwijnt in het
niet, wanneer men die verschillen vergelijkt met die tusschen de volken van den
Indischen archipel.
Hetzelfde geldt voor de talen en de godsdiensten, vooral wanneer bij de laatste
rekening wordt gehouden met de vele overblijfselen uit vroegere heidensche
godsdiensten: het geloof aan geesten en toovermiddelen, waardoor het leven
beheerscht wordt van velen, die in naam den Mohammedaanschen, den Christelijken
of den Hindoe-godsdienst belijden. Merkwaardige bijzonderheden, die ons eenig
inzicht geven in het zieleleven der betrokkenen worden ons daaromtrent medegedeeld.
Bij de behandeling van het Hindoeïsme wordt uitvoerig stilgestaan bij de talrijke
schitterende bouwwerken uit het Hindoetijdperk, op Java en Bali, welke eeuwenlang
verwaarloosd en grootendeels tot puin zijn vervallen, doch waarvan enkele, o.a. de
beroemde Boroboedoer in de laatste jaren van gouvernementswege met groote piëteit
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zijn gerestaureerd. Een groot aantal afbeeldingen zijn in den tekst ingelascht, en doen
de nobele lijnen van die bouwwerken en hunne prachtige uitvoering, ook zelfs in
den vervallen toestand, nog duidelijk herkennen.
In de geschiedenis wordt ons, na een beschrijving van het Hindoetijdperk en de
komst der Portugeezen in Indië, het heldentijdperk van Coen en zijne opvolgers en
medewerkers: de vestiging van het Nederl. gezag in onze ‘gouden eeuw’ duidelijk
geschetst.
Wat een durf en ondernemingsgeest, wat een algemeene bekwaamheid en
bruikbaarheid huisden er in die mannen, om met zoo geringe machts- en hulpmiddelen
een uitgebreid koloniaal rijk te stichten aan den anderen kant van den aardbol en zich
daar te handhaven niet alleen tegen machtige Indische rijken, maar ook tegen
bekwame en krachtige Europeesche mededingers: Portugeezen, Spanjaarden en
Engelschen.
Ook van de geleidelijke uitbreiding van het gezag in de 18de en 19de eeuw wordt
een overzicht gegeven, zoomede van de veelbewogen jaren op het einde der 19de
en den aanvang der 20ste eeuw - de periode Van Heutsz - een tijdperk, dat kan
wedijveren met de beste jaren van onzen glorietijd!
Die jaren hebben de bekroning gevormd van een werk van lange jaren: het overal
scheppen van rust, orde en veiligheid, waar sinds eeuwen wanorde en anarchie hadden
geheerscht; waardoor een krachtiger ingrijpen van het bestuur mogelijk is gemaakt
en de gelegenheid werd geschapen tot het op groote schaal in exploitatie brengen
van de ontzaglijke rijkdommen van den Indischen bodem.
Aan de geleidelijke verandering van de inzichten betreffende het koloniaal beheer,
hoe men de koloniën, die oorspronkelijk uitsluitend beschouwd werden als
wingewesten, waarvan men ten bate van het moederland moest halen, wat er van te
halen was, zonder zich om de eigenlijke bewoners te bekommeren, langzamerhand
is gaan beschouwen als deelen van het rijk, voor welks inwoners men
verantwoordelijkheid droeg en wier belangen men daarom ook had te behartigen,
zijn belangrijke hoofdstukken gewijd.
Als uitvloeisels van die toenemende belangstelling mogen vooral vermeld worden
de aanleg van wegen door eertijds moeilijk begaanbare of ontoegankelijke terreinen,
de op groote schaal van gouvernementswege ter hand genomen bevloeiïngswerken,
waardoor niet alleen de groote Europeesche cultures, maar ook de Inlandsche
landbouw in hooge mate zijn gebaat; zoomede de geweldige uitbreiding, welke met
groote geldelijke offers aan het onderwijs - lager-, middelbaar- en hooger- - is
gegeven, zoowel voor Europeanen als voor Inheemschen. Men denke slechts aan de
hoogescholen tot opleiding van ingenieurs, geneeskundigen en rechtsgeleerden en
de vele andere onderwijsinrichtingen, de laatste 10 jaren gesticht. Dat alleen op Java
2.8 millioen H.A. - dus ongeveer de geheele oppervlakte van ons land - bevloeide
bouwvelden worden aangetroffen, waarvan ongeveer de helft beschikt over min of
meer volledig op Europeesch-technische wijze aangelegde bevloeiïngswerken, wekt
eerbied voor het reuzenwerk, dat Nederland ten behoeve van Indië en zijne bewoners
op dat gebied heeft tot stand gebracht.
Zeer belangwekkend zijn ook de hoofdstukken gewijd aan de groote cultures en
het mijnwezen;

Neerlandia. Jaargang 34

22
en aan de schitterende resultaten hiermede bereikt; een terrein, waarop, om met
Potgieter te spreken, ‘de winzucht zich een adelbrief verwierf door hare verbroedering
met de wetenschap’. Alleen in de suiker- en de tabakscultuur is een bijna uitsluitend
Nederlandsch kapitaal belegd van 1200 millioen gulden; waarbij dan nog komen
geweldige bedragen belegd in de cultures van rubber, koffie, thee, kina, vezelstof,
oliepalm, e.a.; tezamen vormende een bedrag van ongeveer 2 milliard gulden, in
hoofdzaak Nederlandsch kapitaal. Neemt men daarbij in aanmerking, dat al die
cultures worden gedreven op de meest economische en meest wetenschappelijke
wijze ter wereld, dan zijn zij zeker wel het schoonste pleidooi voor den
hedendaagschen Ned. ondernemingsgeest op handelsgebied, dat men wenschen zou.
Op het gebied van den mijnbouw komt in hoofdzaak de tinwinning op Bangka en
Billiton en de petroleumnijverheid in aanmerking. Voor het overige is de mijnbouw,
behalve de steenkolenwinning (nagenoeg geheel in handen van het gouvernement)
en de goud- en zilverwinning op Sumatra, van weinig beteekenis; die van de beide
eerstgenoemde is echter des te grooter (alleen in de petroleumnijverheid - de
Koninklijke-Shell - is een Ned. kapitaal van ± 300 millioen gulden belegd).
Met de ontwikkeling van handel, landbouw en nijverheid ging natuurlijk gepaard
een groote uitbreiding van het verkeerswezen. Algemeen bekend is hoe het spooren tramnet op Java en Sumatra (nog grootendeels in aanleg) tal van meesterstukken
vertoont van Hollandsche ingenieurskunst; en hoe in de laatste 10-tallen van jaren
zoowel in de Buitengewesten als op Java een wegennet is aangelegd, dat de
vergelijking met de beste wegennetten in Europa gevoeglijk kan doorstaan: ruim
20.000 K.M. goed verharde weg, grootendeels geasfalteerd, alleen op Java; en
ongeveer evenveel in de Buitengewesten, welke wegen eveneens van eene
asfaltbedekking zullen worden voorzien; dit buiten de talrijke onverharde, slechts
voor licht vervoer bruikbare wegen.
Belangwekkende bijzonderheden worden vermeld betreffende de groote
stoomvaartmaatschappijen, die het verkeer van Indië met het buitenland en tusschen
de eilanden onderling onderhouden. Enkele nuchtere cijfers zeggen genoeg: De
stoomvaartmaatschappij Nederland, die in 1871 werd opgericht met 4 schepen van
3000 ton, had begin 1929 in de vaart of in aanbouw een vloot van 435.000 bruto
tonneninhoud, vertegenwoordigende een waarde van ruim 86 millioen gulden; de
Rotterdamsche Lloyd heeft hare geheele mailvloot sedert 1914 vernieuwd; de
Koninklijke Paketvaartmaatschappij, in 1891 opgericht met een gering aantal kleine
stoomschepen, beschikt thans over 148 schepen, waaronder eenige zeer groote, terwijl
de brutotonneninhoud der vloot is geklommen tot ± 280.000 ton; evenals die van de
Nederland en de Lloyd bijna geheel op Ned. werven gebouwd.
Rekent men daarbij nog, dat de Kon. Petroleummaatschappij voor de verscheping
van hare eigen voortbrengselen over een talrijke, ook grootendeels op Nederlandsche
werven gebouwde vloot beschikt, dan krijgt men een duidelijk begrip van de groote
beteekenis, welke het toenemend verkeer, niet alleen voor Indië zelf, maar ook voor
het moederland bezit.
Naast het verkeer te land en te water heeft zich, als nieuw staaltje van
Nederlandschen ondernemingsgeest, het verkeer in de lucht een plaats veroverd,
door de oprichting in 1928 van de Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij.
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Belangrijk is ook, wat in verband met de toeneming van handel- en scheepvaart,
van gouvernementswege blijkt gedaan tot verbetering van de havenwerken en tot
beveiliging van de vaart.
Na de lezing van het boek verbaast het ons allerminst, dat vooraanstaande mannen
van andere koloniseerende landen, die Ned.-Indië bezocht en bestudeerd hebben,
zoo vaak onverholen hunne bewondering geuit hebben, voor wat zij daar hebben
gezien. Wij kunnen daar inderdaad trotsch op zijn, want het tegenwoordig Indië is
een Nederlandsche schepping, door Nederlandsche bestuurskracht, Nederlandsche
energie en Nederlandsche bekwaamheid tot stand gebracht; het is een reuzenwerk,
door duizenden van Nederlands beste zonen verricht.
Jan Pietersz. Coen schreef in één van zijne brieven aan ‘de Heeren XVII’ der
Vereenigde Oost-Indische Compagnie, ‘daer can in Indiën wat groots verrigt’. Zijne
nazaten hebben bewezen, dat hij niet aan een doovemansdeur heeft geklopt, maar
dat zij zijne woorden ter harte hebben genomen. Er is daar ginds inderdaad ‘wat
groots verrigt.’
's-Gravenhage, Januari 1930. F. DEKKER.

Zuid-Afrika
Nederland en Zuid-Afrika.
De tegenwoordigheid van Z.Exc. de Villiers, den gezant der Zuidafrikaansche Unie
in Den Haag, op een der jongste Dietsche Kunstavonden is hartelijk gewaardeerd.
Juist in den laatsten tijd hebben Nederland en Zuid-Afrika weer herhaaldelijk van
gedachten gewisseld. In October werd te Pretoria herdacht, wat de Nederlanders in
den tweeden vrijheidsoorlog voor de Z.A. Republiek hadden gedaan. Tal van
Nederlanders en oud-Nederlanders woonden de plechtige herdenking van den slag
bij Elandslaagte bij. Minister Grobler bracht hulde aan de nagedachtenis der
gesneuvelden. ‘Hulle het alles gedaen wat in hul vermoë was’, zeide hij, ‘en alles
opgeoffer. Dis ook aan hulle te danke dat ons vandag 'n vrije volk is.’ Prof.
Engelbrecht herinnerde eraan, dat Nederland aan Transvaal de noodige ambtenaren,
onderwijzers en predikanten had geleverd. ‘Deur President Burgers’, zoo zeide hij
verder o.m. ‘is gesê dat Transvaal hom na buite moes oriënteer. As dit gedoen was
in die rigting van Engeland sou die volksiel verlore gegaan het. Maar Burgers het
die goeie weg gekies en na Holland gegaan. Nederlanders het hul lewe gegee vir 'n
ideaal - vir ons ideaal.’ Dr. Lorentz, Nederlandsch gezant, legde een krans bij het
gedenkteeken en verklaarde daarbij, als Nederlander trotsch op dit monument te zijn.
Wat men van Nederland kan leeren, heeft de heer Paul Roos, hoofd van de Hoogere
Jongensschool te Stellenbosch, verteld op een avond te Kaapstad. Hij is onlangs van
een studiereis uit het buitenland teruggekeerd en was o.a. zeer ingenomen met de
inrichting van het onderwijs in Nederland. Aangenaam had het hem getroffen, dat
de leerlingen der lagere school niet ‘door een tweede taal naast de moedertaal
gekweld’ worden. Eén aanmerking had hij: de onzuiverheid der sporttaal; daarin
worden
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‘Engelsche woorden gebruikt zonder eenige poging om ze te vertalen.’ De spreker
verwachtte een goeden invloed van de komst van den Afrikaanschen onderwijzer in
Nederland, die, gelijk men weet, door studiebeurzen van de Z.A. Vereeniging wordt
aangemoedigd.
De Nederlandsche kunst wordt niet vergeten. In Februari wordt te Kaapstad mevr.
Anna Klaasen, de bekende voordraagster en tooneelspeelster, verwacht, die aldaar
voordrachten zal houden.
Tenslotte wordt de Nederlandsche industrie in Zuid-Afrika meer bekend gemaakt
door een vertegenwoordiger van Philips te Eindhoven, die voor het A.N.V.
verschillende geluidversterkers zal laten hooren en daarbij verhalen zal (zooals Die
Burger zich uitdrukt) van ‘hierdie reuseonderneming, wonderlike voorbeeld van
Hollandse geeskrag, deeglikheid en organisasievermoë.’

Verzamelen te Bloemfontein.
De Afrikaansche cultuuraanvoerders hebben ‘verzamelen!’ geblazen. Dat is de
beteekenis van de ‘Uniale Taal- en Kultuurkonferensie’ welke op 18 en 19 December
te Bloemfontein zou worden gehouden. Het doel dezer samenkomst der
vertegenwoordigers van vereenigingen uit de geheele Unie was, het Zuidafrikaansche
leven krachtig te houden; te voorkomen, dat de geestdrift verslapt door voldaanheid
over hetgeen reeds gewonnen werd en de overtuiging te wekken, dat er ‘baie, baie
werk’ te doen valt, zooals de heer H.A. Steyn in een der bladen schrijft. Er zijn meer
menschen in de Unie, die Afrikaansch dan die Engelsch spreken, maar het aantal
inteekenaren op Afrikaansche couranten en tijdschriften blijft naar verhouding ver
bij die der Engelsche achter en de verspreiding van het Afrikaansche boek moet
steunen op den afzet in de scholen. Dat alles kon veel beter zijn, wanneer de
Afrikaners dieper doordrongen waren van de noodzakelijkheid, hier pal te staan.
Van Prof. G. Besselaar te Pietermaritz burg, lid der regelingscommissie, ontvingen
wij over de samenkomst te Bloemfontein uitvoerige beschouwingen, waaraan wij
het volgende ontkenen. De hoogleeraar vond in een Gidsartikel van October 1929,
‘Een dringende Eisch’, aanleiding, de gedachte uit te werken: ‘Hoogere cultuur berust
op volkscultuur’ en een aanwijzing te geven, hoe Zuid-Afrika voordeel kan trekken
uit het voorbeeld van Zweden.
Prof. Besselaar wijst op de noodzakelijkheid der beoefening van volkskunde, d.i.
de wetenschap, die de waarde der volksoverleveringen voor de beschaving opspoort
en onderzoekt. Volkskunde stelt bijv. meer belang in het volkslied dan in het kunstlied,
meer in het onderbewuste streven dan in de doelbewuste uiting. Zij heeft meer oog
en hart voor het land dan voor de stad, voor de boerderij dan voor de gehoorzaal der
hoogeschool; zij gevoelt een bijzondere belangstelling voor ‘volksgelofies,
bespreekformules, die ou vrou, boererate, populere geneesmetodes, piekniekliedjes
en andere oorgelewerde gebruike en instellings’, schrijft prof. B. Het genoemde
Gidsartikel nu geeft kostbare inlichtingen over de Zweedsche volksbeschaving,
waarmede z.i. Zuid-Afrika vele eigenschappen gemeen heeft en over de voortreffelijke
inrichting van het volkskundige onderzoek in Zweden. De regeering, districten en
steden dragen daartoe bij evenals vereenigingen en personen. In de laatste zes jaren
werd daar meer dan vier millioen kronen voor dit doel bijeengebracht.
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In Zuid-Afrika hebben de S.A. Taalbond, de S.A. Akademie, de Natalsche
Saamwerk-Unie veel gedaan voor taal en letteren. De volkskunde heeft haar
‘Koopmans-De-Wetmuseum’, haar ‘Tulbaghverzameling’, haar
‘Voortrekkersmuseum’ te Pietermaritzburg en ook het ‘Van-Riebeekgenootschap’,
het ‘Nasionale genootschap’ en het ‘Genootschap vir beskerming van historiese
plekke en monumente’ hebben veel verricht. De konferensie wil deze verschillende
krachten tot één brengen. In de Zuidafrikaansche bladen zijn oproepingen gedaan
voor dit doel. ‘Dink net hierom’, zoo besloot prof. Besselaar een van die oproepingen,
‘Volkskultuur verstevig die volksbestaan’.

Nieuwe Hoogleeraar te Stellenbosch.
Tot hoogleeraar in de Afrikaansche en Nederlandsche letterkunde aan de Universiteit
van Stellenbosch is in de plaats van wijlen prof. Lydia van Niekerk benoemd dr.
F.E.G. Malherbe.
Deze benoeming vindt veel instemming. Gedurende de afwezigheid van prof. J.J.
Smith, vijf jaren lang, wegens zijn arbeid aan het groote woordenboek, heeft dr.
Malherbe college in taalkunde gegeven en daarbij getoond, de kunst te verstaan, bij
de studenten warme liefde voor het vak op te wekken. Hij is een ijverig voorvechter
van het Afrikaansch en voorstander van nauwer aanraking met Nederland, welks
rijker beschaving naar zijn meening in Zuid-Afrika steeds een belangrijke plaats
moet behouden. Prof. Malherbe, broeder van prof. I. en V. Malherbe te Stellenbosch
en van prof. D.F. du Toit Malherbe te Pretoria, heeft in Nederland gestudeerd onder
de hoogleeraren Boer en Prinsen en werd tot doctor bevorderd met een proefschrift
‘Humor in die Afrikaanse Letterkunde’. Onlangs verscheen zijn boek ‘Die Kort
Verhaal as Kunstvorm’, dat zeer gunstig ontvangen is.
De Nederlandsche afdeeling te Stellenbosch telt thans ruim 400 studenten en is
als faculteit eenig in haar soort in de Zuidafrikaansche Unie. Steeds meer wordt
Stellenbosch het middelpunt voor de studie der Afrikaansche en Nederlandsche
letterkunde.

Terugkeer der Argentijnsche Boeren.
De Boeren, die meer dan twintig jaren geleden naar Argentinië uitweken, willen
terug. Zij hebben aan de Unie-regeering verzocht, terstond een schip naar Comodora
Revadavia te zenden en hun voorschotten en land te geven krachtens de
Landnederzettingswet, om zich weer in het vaderland te vestigen.
Evenals de trek naar de Portugeesche kolonie Angola, van waar de kolonisten
reeds terugkeerden, was de landverhuizing naar Patagonië een gevolg van den tweeden
vrijheidsoorlog. In Argentinië zijn de meeste dezer Afrikaners diep in de schuld
geraakt en, ofschoon zij aan de Republiek menigen dienst hebben bewezen - o.a. is
de ontdekking van petroleumvelden aan hen te danken - hebben ook fouten van hun
kant een ongunstige uitwerking gehad op hun verhouding tot de Argentijnen. De
Zuidafrikaansche predikant ds. A.D. Luckoff, die onze stamgenooten bezocht, heeft
een en ander uitvoerig beschreven in een boekje, waarin hij ook over het
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werk van den Nederlandschen predikant ds. A.C. Sonneveldt, die er in 1914 heenging,
bijzonderheden mededeelt. Op zijn reizen door de nederzetting en zijn werk onder
de kolonisten werd hij bovenal getroffen door hun verknochtheid aan de
oudvaderlandsche kerk.
Het aantal Afrikaners in Patagonië wordt op ongeveer duizend geschat. Nu het
verlangen naar hun vaderland terug te keeren, zoo sterk is geworden, terwijl in Z.A.
in 't algemeen gesproken, de toevoer van goede blanke landbouwkrachten nog altijd
gewenscht is, hopen wij hartelijk, dat middelen gevonden zullen worden, om hen
weder in het staatsverband der Zuidafrikaansche Unie op te nemen.

Opbouw.
Te Vrijheid is in November het jaarlijksche congres der Natalsche vereeniging
‘Helpmekaar’ gehouden. Zij streeft naar opbouw o.a. door het toekennen van
studiebeurzen. De voorzitter, senator A.T. Spies, hield een toespraak, waarin hij o.a.
zeide, dat het Afrikaansche volk geen steun van buiten ontvangt, maar voor zichzelf
moet zorgen en zichzelf opbeuren.
Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat het studiefonds reeds meer dan
f 14400 bevat en dat de Natalsche Helpmekaar in het geheel thans meer dan f 36000
bezit. Het congres besloot in beginsel tot samenwerking met de ‘Saamwerkunie’ van
Natalsche vereenigingen.

Buitenland.
Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland te
Hamburg.
De na den oorlog toegenomen versterking van het Nederlandsche element te Hamburg
heeft niet alleen uiting gevonden in aaneensluiting op het gebied van gezelligheid,
waarvan de bloeiende en uiterst genoeglijke Nieuwe Nederlandsche Vereeniging een
sprekend bewijs is, maar ze heeft zich tevens op het feit bezonnen, dat eene grootere
economische samenwerking met het vaderland tot de ernstige plichten van zijn
bestaan behoort.
Waren er kort na den oorlog pogingen met minder gunstig gevolg in die richting
gedaan, op aanstichting van den waarnemenden consul-generaal, den viceconsul der
Nederlanden, A. Merens was het voorbehouden, bij een aantal vooraanstaande
landgenooten belangstelling voor zijn streven te wekken, dat thans tot de oprichting
van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in Hamburg als zelfstandige bijkamer
van die instelling te Amsterdam heeft geleid. Het kantoor bevindt zich Königstrasse
15 en staat onder de leiding van een bekwaam secretaris.
Dezer dagen is aan alle belanghebbenden in het vaderland, zoowel als te Hamburg,
een rondzendbrief gezonden, waarin melding van deze stichting wordt gemaakt,
onder opgave van de voorwaarden en voordeden aan dit lidmaatschap verbonden.
Het is te hopen, dat van deze vaderlandsche inrichting een druk en nuttig gebruik zal
worden gemaakt.
JACOB OVING
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Vertegenwoordiger A.N.V.

Het voetspoor der vaderen
De betrekkingen met Ceilon.
Het maandblad van de Dutch Burgher Union op Ceilon, dat nu reeds zijn negentienden
jaargang is ingetreden, bevat weer tal van herinneringen aan het oude stamland. Het
is, alsof de band, ondanks den verren afstand, met de jaren hechter wordt. Kwam
niet een der best bekende Burghers, dr. H.U. Leembruggen (die ook toetrad tot het
Alg. Ned. Verbond), in Nederland de taal van zijn voorvaderen leeren? Het Journal
vermeldt dit met ingenomenheid. Het vertelt ook van de reis van een Singaleesch
student naar ons land, die daar grooten vooruitgang vond. In het bijzonder werd hij
getroffen door de uitgebreide voorziening in arbeiderswoningen. ‘De arbeiders
schijnen hier gelukkiger dan elders in Europa’, schreef hij en het blad voegt er bij:
‘Blijkbaar hebben Europa en Azië nog veel meer van de Nederlanders te leeren, dan
hoe zij rubber kweeken en inlandsche volken besturen moeten.’
R.L.B. haalt herinneringen op van de viering van ‘San Nicolaas’ (neen: Sinniklaas!
Red. N.), welke ruim twintig jaren geleden Maurits Wagenvoort op Ceilon heeft
ingevoerd en nog altijd trouw in acht genomen wordt. Het geeft de beschrijving van
een zilveren bruiloft in den ouden tijd door C.A. Lorenz, wiens geboorte voor honderd
jaren onlangs werd herdacht, den ‘Dickens van Ceilon’, zooals het blad hem noemt.
Verder wordt medegedeeld dat de bejaarde heer R.G. Anthonisz hersteld is en zijn
letterkundig werk (voor een groot deel Nederlandsche geschiedenis) zal hervatten.
De heer Anthonisz is nog steeds voorzitter van de D.B. Union. Ten slotte spreekt het
blad de hoop uit, dat de Nederlandsche consul te Colombo het goede voorbeeld van
zijn Franschen ambtgenoot zal volgen, die een vereeniging voor Fransche letterkunde
en kunst heeft opgericht - iets dat aan de Union nog niet heeft mogen gelukken - en
waarvoor, meent het Journal, de Ned. consul de aangewezen persoon is.

Nederlandsche woorden op Ceilon.
Het Journal der Hollandsche burgers op Ceilon neemt uit The Orientalist een lijst
over van een groot aantal Nederlandsche woorden, bij de Singaleezen in gebruik.
Ofschoon verminkt zijn ze voor ons goed te herkennen. De schrijver, de heer A.E.
Buultjens (Cambridge) gelooft echter niet, dat er van alle honderd Ceiloneezen die
kaartspelen één is, die wanneer hij ‘harta-asiya’ of ‘iskoppa-hera’ roept, weet, dat
hij Nederlandsche woorden bezigt, nl. de versingaleesde woorden harten-aas en
schoppenheer. Ongetwijfeld hebben de Nederlanders het kaartspel op Ceilon gebracht;
evenzoo vindt men kalabara voor klaveren, ruysta voor ruiten, porara voor vrouw
en burara voor boer. De Portugeezen namen sommige woorden onveranderd over:
tak, tante, boender en gesp; bij de Singaleezen verbasterde onze taal. Zoo vinden
wij:1) kantorura (kantoor), karakoppura (kerkhof), keikera (kijker), sadale (zadel),
puspas (poespas), vapara (wapperen), dasiya (das), kabustokkura (kapstok),
knopskattia (knoopsgat), sukiripau (suikerbrood), korkatrekkura (kurketrekker),
artapal (aardappel), kokiya (kok), ismoru (smoor), trappura (trap), tapalakkura
(tafellaken), kakkussiya (dit mag men raden. Red. N.).
1) Wij volgen de spelling van het land.

Neerlandia. Jaargang 34

25

Nederlanders in Amerika
II.

Ds. Jacob Noordewier.

Een negentig-jarige voortrekker.
De oudste predikant der ‘Christian Reformed Church’ in Noord-Amerika, Rev. Jakob
Noordewier, wiens portret wij hierbij naar ‘The Banner’ geven, vierde 27 Dec. 1929
zijn 90sten verjaardag. Te Niezijl in de prov. Groningen geboren, trok hij in 1867
naar Amerika en behoorde tot de eersten, die in Amerika zelf in de ‘Christian
Reformed Church’ voor den dienst des Woords werden opgeleid. Van 1869 af, heeft
hij gedurende 43 jaar, acht Amerikaansche gemeenten gediend is op velerlei kerkelijk
gebied, o.a. als penningmeester en ondervoorzitter der synode werkzaam geweest,
en was een der stuwende krachten voor den bouw van de ‘Theologische School’, die
in 1892 te Grand Rapids werd opgericht.
Noordewier heeft in 1920 zijne levensgeschiedenis te boek gesteld ineen geschrift,
dat den titel draagt: ‘Een tachtig-jarige. Iets uit het leven van ds. Jakob Noordewier.
Rustend predikant te Grand Rapids, Mich.’ Het is uitgegeven door
Eerdmans-Sevensma en Co. te Grand Rapids, Mich. in de ‘Knickerbocker Series’,
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telt 85 blzn., en o.a. ook diens portret op 50 j. leeftijd. Van de belangwekkende
beschrijvingen, die wij daarin over de Nederlanders in Amerika vinden, willen wij
het volgende mededeelen.
Jakob Noordewier was opgegroeid te Niezijl in een gezin, waarvan de vader zich
bij de ‘Afgescheidenen’, de zoogen. Cocksianen, had aangesloten. De predikant
aldaar, ds. R. Duiker, was van groote beteekenis voor de ontwikkeling van zijn
godsdienstig leven en, toen deze in 1867 een beroep naar Grand Rapids kreeg, zeide
hij tot den jongen Noordewier: ‘Jaap, ik heb een beroep uit Noord-Amerika, en als
ik daar heenga, dan gaat ge mee, is het niet?’ Noordewier antwoordde: ‘Welzeker
ga ik dan mee.’
Zijn moeder vond het goed - Noordewier's vader was reeds gestorven -, en zoo
toog hij 1867, met ds. Duiker en nog anderen uit Niezijl, met 250 gulden op zak,
naar Amerika. De reis, die 125 gulden kostte, ging over Schotland. Te Glasgow
moesten zij negen dagen op een boot wachten. Zij waren goedsmoeds en zongen
voor afwisseling Psalmen, en. zoo vervolgt hij: ‘ik herinner mij nog goed, dat wij
eens den 134sten Psalm zongen. De wijze van dien Psalm was den Schotten bekend
en ze hadden er schik van, en riepen ons toe “Sing again, sing again” en wij zongen
dan nog eens weer’. De zeereis naar Nieuw-York duurde 16 dagen; de landreis naar
Grand Rapids 5 dagen. Onder leiding van den genoemden ds. Duiker bekwaamde
hij, die reeds in Nederland goede kansen had gemaakt om door Kampen als zendeling
uitgezonden te worden, zich verder in de theologie en werd in 1869 geordend tot
predikant bij de Chr. Ref. Church. Zijne eerste gemeente was Pella in Iowa, een
stadje in die dagen vermaard om de vele en velerlei godsdienstige gezindten en
gevoelens, vooral ook met betrekking tot het Chiliasme, het Duizendjarig rijk en de
Wederkomst van Christus. Men zeide dat er in dien tijd te Pella op één Zondag op
zeventien plaatsen godsdienstoefening werd gehouden en dat onder een bevolking
van 3000 zielen, bijna allen Hollanders. Van de achttien gemeenten die de ‘Chr. Ref.
Church’ in 1869 in Amerika had, te weten: Grand Rapids, Graafschap. Holland,
Niekerk, Noordeloos, Zeeland, Grand Haven, Chicago, Muskegon, Cincinnati, Pella,
Paterson, Lafayette, Ridott, Wellsburg, Kalamazoo, Oostburg en Vriesland, heeft hij
er verscheidene gediend. Men krijgt den indruk, dat het dikwijls een lastig volkje
was, met zonderlinge godsdienstige begrippen, doch waarmee hij goed kon opschieten
en dat hem in hoog aanzien hield. Te Pella waren er bijv, die tooverij beoefenden;
er werd rijkelijk gedaan aan een welige vergeestelijking van de H. Schrift; velen
lieten zich drijven op hun gevoel in stede van te leven uit het geloof; doop- en
avondmaalskwesties waren aan de orde van den dag, en in dit alles moest Noordewier
koers wijzen. Zoo verhaalt hij, wat hem te Lafayette, in den staat Indiana, overkwam.
‘Wij hadden er’, zegt hij, 'naar gewoon gebruik het Avondmaal gevierd en nu
ontmoette ik iemand van de gemeente, dien ik meende dienaangaande even te moeten
spreken en vroeg hem: ‘Mij dunkt, ik heb u ook ten Avondmaal gezien, is het niet?’
- O ja, dominee. - ‘Hebt u ook redenen waarom u dat doet?’ - Jawel, dominee, ik
hoop altijd nog dat het tot mijne bekeering mag dienen. - ‘Is u dan onbekeerd?’ - Ja,
dominee. - Ik zei: ‘Weet u dan nu nog niet, dat het Avondmaal niet is ingesteld als
middel tot bekeering, maar om ons geloof te sterken?’ ‘Ach’, zoo vervolgt
Noordewier, ‘de arme man wist dat nog niet, ofschoon twee getrouwe leeraars, Jacob
en Jan Schepers, er vóór mij geweest waren’.
Dat Noordewier zijn landgenooten met takt wist te leiden en een woord op zijn
pas wist te spreken, kan ook uit het volgende blijken. Het gebeurde mij eens, zoo
verhaalt hij, dat ik op mijne collecte-reis voor de Theologische School te Grand
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Rapids, ergens biji emand kwam, van wien ik gehoord had, dat hij zeer rijk was. Ik
sprak hem voor de goede zaak aan. ‘Dominee’, zeide de man, ‘gisteravond heeft u
over die zaak gesproken en er eene collecte voor opgenomen en bij zulke
gelegenheden ben ik
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gewoon om te doen, wat de Heere in mijn hart geeft. Dan is het daarmee afgeloopen
en zoo heb ik gisteravond ook gedaan’. ‘Ik’, aldus ds. Noordewier, 'zeide daarop:
‘Het spijt mij, dat u dat zegt, want dan moet ik wel besluiten, dat gij een God dient
die niet rekenen kan’. Dat bevreemdde hem en hij wilde wel weten, hoe ik dat klaar
maakte. Ik zeg: ‘Wel, dat is niet zoo vreemd. Ik zou het u kunnen voorrekenen, dat
u, indien u heel de collecte van gisteravond alleen had gegeven - en dat hebt u toch
niet gedaan - dan nog niet naar vermogen had gedaan. En dat is Gods maatstaf’.
Zoo heeft ds. Jakob Noordewier vroom van zin, breed van blik, ruim van hart en
met een geest vol van humor zijn landgenooten in Amerika meer dan een halve eeuw
gediend, en nog altijd, hoewel zijn gezicht te wenschen overlaat, neemt hij deel aan
het kerkelijk leven te Grand Rapids en luistert men op de ‘meetings’ met aandacht
naar het helder en bezadigd woord en het warm geloofsgetuigenis van dezen
negentig-jarigen voortrekker.
Leiden-Oegstgeest. Dr. A. EEKHOF.
‘Mayflower’.

Edward Bok. †
Het overlijden, in het begin dezes jaars, van den vermaarden Amerikaanschen uitgever
en schrijver heeft allerwegen nog eens de aandacht gevestigd op dit schitterende
voorbeeld van persoonlijke Nederlandsche geestkracht, die, in het land der
onbegrensde mogelijkheden overgeplant, tot zoo groote ontwikkeling is gekomen.
Edward Bok was in 1870, als jongste zoon van een verarmd notarisgezin uit Den
Helder, op zevenjarigen leeftijd in Amerika gekomen en moest in zijn jeugd alle
werk aangrijpen, om te kunnen leven. Het geluk is met den stoutmoedige geweest.
Wij behoeven hier zijn bekende loopbaan van telegrambesteller tot tijdschriftkoning
niet te herschetsen. Over zijn ‘americanization’ heeft hij zelf een boeiende biografie
geschreven en toen zijn ontzaglijk vermogen, voornamelijk verdiend met zijn, 2
millioen oplaag tellend Ladies Home Journal, hem in staat stelde in Lake Wales een
natuurpark aan te leggen, liet hij er een zingenden toren bouwen met een Nederlandsch
klokkenspel. Dat hij zijn vaderland niet vergat, bewees hij ook nog door de schenking
van het Koningin-Wilhelminaraam in de Nieuwe Kerk te Delft en zijn bezoek in
1921 aan zijn geboortegrond.
Als uitgever besteedde hij alle zorg aan Prof. Barnouws boek Holland under Queen
Wilhelmina en in zijn reeks Great Hollanders zijn reeds verschenen prof. Huizinga's
groot werk over Erasmus en Barnouws boek over Vondel, benevens William the
Silent van Frederic Harrison.
Edward Bok heeft het geluk gehad op zijn stijgenden levensweg de dochter van
den rijken uitgever Curtis te ontmoeten, die zijn vrouw werd; maar zonder zijn uit
het kleine Holland meegebrachte geest- en wilskracht zou hij het toch nooit tot zulk
een vermaardheid hebben gebracht in de nieuwe wereld, waar zoovele Nederlanders
zich een weg hebben weten te banen, letterlijk en figuurlijk, en wier stoffelijke en
geestelijke beteekenis Amerika en de menschheid ten goede is gekomen.
In de hulde, aan de nagedachtenis van Edward Willem Bok over heel de wereld
gebracht, is ook het oude Nederland geëerd. C. VAN SON.
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Edward Bok.

De verhouding tusschen de Nederlandsche Nederzettingen in
Michigan en de Universiteit Michigan1).
Als men over de Nederlandsche nederzettingen in Noord-Amerika denkt, die uit de
negentiende eeuw dateeren, dan slaat de gedachte onwillekeurig op zulke plaatsen
als Holland, Zeeland, en Grand Rapids, in Michigan; Chicago en omstreken;
verschillende kleine dorpen in Iowa; en eenige groote Amerikaansche steden. Over
deze nederzettingen zullen Dr. Henry Beets en Dr. H.S. Lucas ons nog wel vele
interessante bijzonderheden kunnen vertellen.
Toch zal het wel niet overbodig zijn onze belangstelling éénmaal op de Universiteit
Michigan te richten, vooral omdat tegenwoordig de kennis der Nederlandsche taal

1) Wij ontvingen van Dr. A. Hyma, hoogleeraar aan de Universiteit te Michigan, die van
Nederlandsche afkomst is en vooral door zijn boek over de Broeders des Gemeenen Levens
(The Christian Renaissance, Grand Rapids, 1924) ook in ons land bekend is geworden, dit
artikeltje, dat wij opnemen, gelijk hij het ons zond. In een begeleidenden brief zegt hij nog:
‘In 1927 zond Koningin Wilhelmina onze Universiteit een door hare Majesteit onderteekend
portret en Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff hield hier een redevoering, waarin hij den wensch
uitsprak dat ons werk uitgebreid mocht worden.’
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en der Nederlandsche geschiedenis in Amerika snel aan het verdwijnen is. Het aantal
der professoren van Nederlandsche afkomst alhier

Neerlandia. Jaargang 34

27
is nimmer groot geweest; noch hebben hier ooit meer dan dertig Hollanders gewoond.
Maar in de laatste jaren komen hier een aanzienlijk getal studenten van Nederlandsche
afkomst. Tot nu toe zijn de meeste dezer studenten nog in staat de Nederlandsche
taal te lezen. Ik heb dit jaar zeven zulke studenten in één mijner klassen.
Het is gemakkelijk te begrijpen, dat alhier een prachtige kans bestaat, de aandacht
van vele Amerikaansche geleerden op de studie der Nederlandsche taal en
geschiedenis te vestigen. Binnen korten tijd zullen hier degelijke proefschriften over
deze onderwerpen geschreven worden.
Onder leiding van Consul Jacob Steketee en Mrs. Henry Hulst te Grand Rapids
werd de bibliothecaris onzer universiteitsbibliotheek in staat gesteld, een behoorlijke
verzameling van Nederlandsche boeken bijeen te brengen. Ook van de zijde der
Universiteit werd telkens hulp geboden.
Gedurende een tijdperk van ongeveer twintig jaren (1905-1927) werden
verschillende pogingen in het werk gesteld, om het bestuur onzer Universiteit te
bewegen een ‘Dutch Chair’ op te richten, maar steeds zonder gevolg, omdat onze
inrichting van den staat uitgaat. Wij moeten dus toegeven, dat, tenzij deze ‘Chair’
door privaat kapitaal onderhouden wordt, hier nooit zulk een professoraat in stand
zal komen.
Eén ding echter kan en moet gedaan worden: Onze Nederlandsche bibliotheek
moet voortdurend vergroot worden, zoodat in de toekomst de studie der Nederlandsche
beschaving alhier ongestoord voortgezet kan worden, ofschoon in Holland, Michigan,
en in Grand Rapids de kennis van dit onderwerp uitsterft.
Ann Arbor, Mich. Dr. A. HYMA.

De Nieuw-Nederlanders en hun nakroost.
I.
Betrekkelijk veel is er in de laatste jaren geschreven over Nieuw-Nederland en de
vestigers aldaar; minder over Noord-Amerikaansche geslachten uit N. Ned. gesproten,
en heel weinig over hunnen oorsprong in 16de en 17de eeuwsch Europa en hunne
voortzetting van de 17de eeuw af tot op heden in Amerika. Belangrijke punten worden
aangegeven in het werk van Dr. Van Hinte, reeds door Professor Eekhof in
‘Neerlandia’ terecht geroemd.
Als men weet, dat er gedurende het - op zijn ruimst genomen - zestig-jarig bestaan
van N. Nederland als zoodanig (1614-1674), aldaar en daaromtrent vele, nimmer
historisch beschreven personen en groepen van lieden uit Nederland afkomstig Noord
Amerika binnen gekomen zijn, dan vindt men hun aantal, of liever dat hunner nazaten
op het einde van genoemd tijdvak, de schatting van tien- of zes duizend van sommige
schrijvers te boven gaande. Velen toch trokken als Indiaansche handelaars,
boschloopers of pelsjagers, soms met hunne gezinnen, verder het Westen en het
Zuiden in, buiten de nederzettingen, ja buiten de bij benadering vastgestelde grenzen
van Nieuw Nederland, voornamelijk in die streken, die later Pennsylvanië en het
Noord-Westen van den Staat New York vormden. Kwamen zij al eens terwille van
den handel met de geregelde nederzetters in aanraking, dan spraken zij van dichte
wouden, uitgestrekte grasvlakten, wilde ossen (bisons), die zij gezien hadden en waar
men in N. Nederland niet van af wist.
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Nieuw-Nederlanders. Hunne herkomst in Europa.
Verreweg de meeste N. Ned. kolonisten kwamen òf uit Nederl koloniën in den
vreemde, òf vreemdelingen-koloniën in Nederland, veelal op hun beurt weer uit Ned.
koloniën in den vreemde ontstaan.
Het oorspronkelijk Zuid-Nederlandsche, Waalsche, maar meer nog Vlaamsche
element was daarbij in den aanvang overwegend, ja nog zelfs sterk waarneembaar
onder de z.g. Palatijnen, die in de eerste helft der 18de eeuw bij duizenden naar Noord
Amerika togen. Zij allen, Walen als Vlamen, waren uitsluitend Staten-getrouwe
Zuid-Nederlanders, die in tegenstelling met de achtergeblevenen, de voorvaderen
der Belgen, finaal hadden gebroken met het Huis Habsburg, en zich, zoo niet elders
ingeburgerd, als onderdanen der Staten-Generaal der Ver. Nederlanden bleven
beschouwen.
Zelfs de Nieuw-Nederlanders met zuiver Dietsche namen en geboortig uit de Zeven
Gewesten, stamden vaak van gerepatriëerde ouders of grootouders, afkomstig uit
16de eeuwsche of zelfs vroegere Nederlandsche handels-, polder- of
vluchtelingen-koloniën in Engeland, Duitschland, Skandinavie, of de Oostzee
Provincien.
Ook waren er onder de Nieuw-Nederl. kolonisten oud-soldaten of hunne
afstammelingen uit Ned. 16de of 17de eeuwsche garnizoensplaatsen binnen of buiten
de Ver. Provincien en de Generaliteitslanden; lieden vaak vermaagschapt met
soldatenfamiliën van geallieerden, voornamelijk van Gustaaf Adolfs leger; lieden
die soms in Oost-Friesland, de Hanzesteden, de Graafschappen en Rijnland, ja zelfs
in Venetië, Polen of Bohemen ‘gelegen’ hadden. Schoon veelal van gemengd
Nederlandschen bloede, spraken toch deze lieden Nederduitsch, of hadden dat voor
hun overkomst naar Nieuw-Nederland, tijdens een vaak jarenlang verblijf in Ned.,
aangeleerd. Vele N.-Nederlanders waren dus van den beginne twee- of drie- ja soms
vier-talig, en daarbij was, of werd spoedig Nederlandsch hunne hoofdtaal. Velen
kenden een Nederduitschen en daarbij nog een of anderen Franschen, Hoogduitschen
of Skandinaafschen tongval, of Engelsch. Er waren onder de N.-Nederlanders
afstammelingen van Watergeuzen uit de Republiek en uit Engeland en Oost-Friesland.
Een ‘samenraapsel’ mag men ze noemen, maar zij waren volk van alle markten
thuis, cosmopoliet, overal terecht, nooit verlegen; menschen die zich liefst aan
bureaucratiën en monopolistische handelscompagniën zoo weinig mogelijk lieten
gelegen liggen. Zij kwamen naar Nieuw-Ned. meest via de belangrijkste steden in
de Zeven Provinciën, voornamelijk die in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland.
Toch waren er natuurlijk vele Nieuw Ned. nederzetters die of wier voorvaderen
nooit ergens anders bij menschenheugenis gewoond hadden dan op Noord
Nederlandschen grond en nooit iets anders gesproken hadden dan Nederduitsch of
Friesch.
De emigratie naar Nieuw-Nederland was òf individueele òf groep-emigratie; de
eerste was wel de meest gewone. Groepen nederzetters kwamen vooral uit de
overvolle handels- en bedrijfssteden van Holland: Amsterdam, Leiden en Haarlem;
menschen voor ontginning en landbouw bestemd, maar weinig daarin ervaren. Daarna
kwamen er groepen uit de bosch-, heide- en veenstreken van Nederland, als: de
Veluwe, Utrecht, het Gooi en Drenthe, Noord
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Brabant en den Achterhoek. Ook kwamen er na 1648 velen uit de niet geslaagde
Protestantsche nederzettingen in den tijd van Frederik Hendrik in de
Generaliteitslanden beproefd: Meijerij enz. De laatste groote N.-Ned.
immigranten-groep kwam uit de Tieler-, Bommeler- en Alblasser Waarden, en bestond
uit gezeten en welvarende boeren.
Friezen waren er maar sporadisch onder de N. Ned. kolonisten. Ik noem slechts
Sibrand Galema op Staten Eiland, Gertrude Bornstra uit Nyland, Jan Ides en zijn
zuster Frouk Ides. Gertrude was de vrouw van den Leidschen Waal, Hendrick de
Forest en was in 1626 reeds met haar zwager en zwagerin, Jean de la Montagne en
Rachel de Forest, op hunne bouwerij ‘Vredendael’ op Manhattan, waar nu de
Episcopaalsche hoofdkerk van St. John the Divine staat. Frouk Ides, tweede vrouw
van Cornelis Hendricksen van Voorst, kwam over in 1629. Haar man was reeds in
1626 als houtkenner en boschrooier met zijn houthakkers op Manhattan geweest en
was van 1630 af directeur van Michiel Paeuw's Nieuw-Ned. kolonie, Pavonia (nu
Hudson County en Bergen County, New Jersey). Verder noem ik de nog bestaande
Nieuw-Ned. Friesche geslachten: Albada (nu Anderson, als stammend van Andries
Albada), Banta uit Sexbierum, Camminga (nu Comminger), Spoor. Talma (nu
Tallman), beide uit Harlingen, Burum (nu Booram), Heemstra (nu Hemstreet),
Ripperda (nu Ripperdan), en Van Winckel, deze eigenlijk West-Friezen, die tijdelijk
in het Bilt gewoond hadden. Pieter Stuyvesant uit Nije Trijnje, was een z.g.
‘stads-Fries’, wiens grootvader, Jan Stuyvesant, te Dokkum woonde. Joris Andringa
zou in 1674 Directeur-Generaal van het herwonnen Nieuw-Nederland geworden
zijn, ware niet de Kolonie bij den Vrede van Westminster prijs gegeven.
Admiraal Bincke Binckes uit Koudum, was met Admiraal Evertsen in 1672 een
der heroveraars van Nieuw Nederland geweest.
Friezen waren eenmaal talrijk in de Ned. kolonie in Brazilië.
Een onhomogene groep Nieuw-Ned. immigranten was voorts in 1654 een deel
van het restant kolonisten uit Reciff en het pas finaal opgebroken Ned. Brazilië
(1634-1654). Het grootere deel van dit restant was gerepatriëerd en schijnt zich,
aanvankelijk aaneengesloten, te Overschie te hebben gevestigd.
Gedeelten van genoemde groepen hebben zich ook na hunne overkomst naar
Nieuw-Nederland, ja zelfs in sommige gevallen tot op onzen tijd, in Amerika zeer
conservatief aaneen gehouden, lokaal, of door onderlinge huwelijken, zoo lokaal
gescheiden.
De Nieuw Nederlanders van welken Nederduitschen, vreemden of gemengden
oorsprong dan ook, waren, haast zonder uitzondering van ‘de ware Gereformeerde
Religie, gelyck die jegenswoordich binnen dese landen gepleecht wordt’. Doch er
waren er heel wat onder die, of wier vaderen Doopsgezind, (vooral Vlaamsch
Mennist), ja Anabaptistisch geweest waren, en wier voorgeschiedenis men daarom
onder deze secten moet zoeken. Na 1654 had N. Nederook enkele Lutheranen.
Kwakers en Joden. De laatsten uit Ned. Brazilië, spraken Portugeesch en stichtten
in 1656 de nog in New York bestaande Portugeesche Gemeente.
LOUIS P. DE BOER M.A.
Washington D.C.
222 Secondstr. N.E.
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De beteekenis van een gezantschapspost.
In de verschillende persgesprekken, die de bekende Nederlandsche Amerikaan, de
heer G.J. Diekema, heeft gevoerd naar aanleiding van zijn benoeming tot gezant der
Vereenigde Staten in Nederland, trof mij vooral zijn eenige malen uitgesproken
voldoening juist te zijn benoemd in het land der voorvaderen, over hetwelk hij in
zijn kinderjaren zooveel had gehoord van zijn ouders, die er waren geboren. ‘Een
bekoring, waaraan ik mij toch niet kon onttrekken.... de vervulling van den ouden
wensch.’
Deze wensch is niet toevallig, staat niet op zichzelf. Toen ik voor eenige jaren de
Nederlandsche nederzettingen in Noord-Amerika bereisde, ontmoette ik in een dezer
‘settlements’ een ontwikkelden jongen man, die mij in een onzer gesprekken ook
mededeelde als hoogste wensch te koesteren eens te mogen worden aangewezen als
gezant der Vereenigde Staten in het geboorteland zijner ouders, in Nederland. Hij
was dan ook reeds, zoo vertelde hij mij met kenmerkend Amerikaansche
openhartigheid, in die richting werkzaam. Een belangwekkende uiting van den durf,
waarmede ook reeds onze Nederlandsche in Amerika geboren Amerikanen het leven
te gemoet treden, overtuigd als zij zijn, dat voor ieder elk ambt open staat, gelijk in
de dagen van Napoleon, toen elke soldaat den maarschalksstaf in zijn ransel heette
mee te dragen.
In wezen is het bovengenoemde verlangen ten deele gelijk te stellen met dat van
den landverhuizer, die, in het Nieuwe Land tot welvaart gekomen, gaarne in het Oude
Land van deze welvaart getuigt, zooals bijv. indertijd de eenvoudige landbouwer
E.J.G. Bloemendaal. Deze bezocht met eenige zijner lotgenooten ook eens het
geboorteland, zooals hij zelf verklaarde ‘niet als Amerikaansche boertjes maar als
echte dandy's, fijn gekleed en per eerste klasse, want wij wilden onze vrienden in
Holland eens verbaasd laten staan en laten zien, wie en wat we in Amerika geworden
waren!’ Een terugslag tevens op de vooral vroeger veel gehoorde opmerking: het
zijn de zwakken, die het vaderland verlaten, waarbij men veelal weinig begrip toonde
voor den moed, welke voor het doen van dezen stap noodig was.
Ten deele: want in beide eerstgenoemde gevallen zijn nog andere, hoogere
omstandigheden in het spel. Namelijk het verlangen, ja een zeker heimwee naar het
stamland, over hetwelk men in zijn jeugd zooveel had gehoord, dat niet naliet diepen
indruk te maken en een zekere gehechtheid deed ontstaan. Misschien speelt ook een
rol de wensch, het Nieuwe Land in het Oude te dienen en daarbij beiden ten zegen
te zijn.
Merkwaardig is geweest het dingen naar dezen Nederlandschen gezantschapspost
in de jaren zestig der vorige eeuw, in de dagen van president Lincoln, door den
Nederlandsch-Amerikaanschen predikant H.P. Scholte.
Scholte, in Nederland een der vaders van de Afscheiding van 1834, stichtte op de
prairiën van Iowa in 1847 het later zoo welvarende stadje Pella, gelegen ten
Zuidoosten van de hoofdstad van dien Staat, van Des Moines.
Scholte, in Nederland een der voornaamste geestelijke leiders, ging in Amerika
meer in het zakenen in het politieke leven op. Aanvankelijk vurig Democraat ging
hij later, door teleurstellingen in zijn politieke loopbaan daartoe geleid, over tot de
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Republikeinsche partij en werd een hartstochtelijk verdediger van de denkbeelden
van Lincoln, wiens verkiezing tot president hij overal in de nederzettingen tot zelfs
in die van Michigan in de hand werkte. Erkentelijk voor dezen steun heeft Lincoln
Scholte een gezantschapspost beloofd, echter niet te Den Haag maar te Weenen,
gelijk de president ook een Duitschen landverhuizer, den beroemden Karl Schurz,
had benoemd tot gezant niet te Berlijn, maar te Madrid. Tegen deze benoemingen
kwamen echter tal van stemmen in verzet: welke diensten de benoemden ook aan
het land hadden bewezen, hoe lang zij het Amerikaansche burgerrecht ook reeds
hadden, in veler oog, vooral in die der Yankee-Republikeinen, bleven zij slechts
immigranten en werden niet - men denke aan den ouden trots der Angelsaksen - als
‘echte’ Amerikanen erkend. Zoo moest zelfs de benoeming van Scholte te Weenen
worden ingetrokken. Deze keerde thans, opnieuw teleurgesteld, het politieke leven
den rug toe en keerde, misschien innerlijk verrijkt, tot ‘den normalen toestand zijns
levens’ terug: tot het predikambt.
In de benoeming thans van den heer G.J. Diekema te Den Haag mogen wij dan
ook meer zien dan een persoonlijke onderscheiding. Deze geldt m.i. den geheelen
jong Nederlandschen stam. Het is een bewijs van veler vergevorderde
veramerikaansching, maar vooral, en hiermede samenhangend, een daadwerkelijke
bevestiging van het groote vertrouwen, dat men in de Nederlandsche Amerikanen
heet te stellen. Een erkenning van de zoo niet naar getal dan toch naar innerlijke
waarde belangrijke plaats, welke zij reeds in de Amerikaansche samenleving innemen.
Dr. J.v. HINTE.
Van Breestr. 104bv, Amsterdam.

Nederl.-Amerikaansche Mormonen in Utah.
In een schrijven van 30 December 1929 deelt de heer Louis P. de Boer. M.A. te
Washington D.C. mede, dat Mrs. Susa Young-Gates, behoorende tot de ‘Genealogical
Society of Utah’, veel belang stelt in Nederlandsche historie en genealogie
‘Mevrouw Gates - zoo schrijft hij - is een kleindochter van den Mormonen-profeet,
Brigham Young, één wiens vele vrouwen Mary van Cott heette. Nog is de heer
Waldemar van Cott thans Curator van de Universiteit van Utah. Zij stammen van
den Nieuw-Nederlander Claes Cornelissen van Cats, uit Schoonhoven, Holland’ af.
E.

Naschrift der Redactie.
Aan de taal en den stijl der Amerikaansche inzendingen wordt zoo weinig mogelijk
verbeterd, omdat de schrijvers meestal niet te raadplegen zijn en ook het karakter
door wijzigingen soms te loor zou gaan.

Van de afdeelingen
Amsterdam.
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Economisch-Historische Leergang. ‘West-Indië in Verleden en Heden.’
Het is eenigszins eigenaardig, dat onder de Afdeelingen van Groep Nederland,
Amsterdam tot dusver niet de eerste plaats in ledenaantal inneemt. Daarvoor zijn
natuurlijk verschillende redenen, maar een ervan is zeer zeker wel deze, dat er velen
zijn, die gaarne lid zouden willen worden, als zij er maar op de eene of andere wijze
toe werden opgewekt. Als zij zagen, dat de Afdeeling iets doet, dat zij leeft en dat
feit telkens weer onder de aandacht van het publiek brengt. Dat zij medeleeft met
alles, wat Nederland hier in Europa en in de, over den geheelen aardbol verspreide,
deelen, in Oost en West aangaat en daarin een levendig aandeel neemt. En ook, dat
zij voortdurend onder de aandacht van onverschilligen brengt, dat er een tijd geweest
is, waarin weinig in Europa en daar buiten geschiedde, waarin Nederland niet een
vooraanstaande plaats innam, en dat het wederom in die richting wordt gestuwd.
Dat alles heeft verleden jaar de Afdeeling Amsterdam ernstig overwogen en het
gevolg is geweest, dat samenwerking gezocht en verkregen werd met verschillende
vereenigingen en instellingen voor het inrichten van een Leergang, waarin
Amsterdam in de Gouden Eeuw
behandeld werd. De stof was verleden jaar op verre na niet uitgeput. Amsterdam
stond in de 17de eeuw zoozeer in het middelpunt van al, wat in Europa en daarbuiten
geschiedde, dat tien voordrachten zeer zeker daarvan nog slechts een onvolledige
voorstelling gaven. Het plan bestond dan ook, dit jaar dezen Leergang te vervolgen,
toen de gebeurtenissen in Juni 1.1. op Curaçao het wenschelijk deden schijnen eerst
volle aandacht te schenken aan onze gebiedsdeelen aan de overzijde van den
Atlantischen Oceaan. Deze overweging veroorzaakte de inrichting van den thans
loopenden Leergang.

West-Indie in Verleden en Heden.
Vier voordrachten daarvan zijn thans gehouden, door Prof. Dr. H. Brugmans, den
heer L.C. Vrijman. Dr. F.W. Stapel en den ondergeteekende. Het doet aangenaam
aan, te mogen vaststellen, dat tot dusver de belangstelling van leden onzer Afdeeling
en van de met haar samenwerkende Vereenigingen zóó is geweest, dat de geheele
Aula van de Gem. Universiteit, waar de voordrachten gehouden worden, ieder en
avond geheel gevuld was.
Het Bestuur onzer Afdeeling hoopt, dat dezen Leergang ertoe medewerkt, dat de
nog steeds bestaande onbekendheid met de West eenigszins verminderen zal. Het
hoopt, dat vooral hier in Amsterdam ingezien zal worden, welk groot belang de West
vroeger voor de stad gehad heeft en, dat men zich zal gaan afvragen: Kan dat ook
thans niet weer zoo worden? Een bevestigend antwoord op die vraag zou ongetwijfeld
Nederland aan de overzijde van den Oceaan, maar ook zeer zeker ons land hier in
het algemeen en Amsterdam in het bijzonder ten goede komen.
Het gewicht van de West in het verleden, waarmede het Heden niet in
overeenstemming is, al opende de petroleumnijverheid nieuwe banen voor welvaart
en beteekenis, hoopt het Bestuur nog op andere wijze te kunnen aantoonen. Het is
bezig met de voorbereiding van een Tentoonstelling, vooral op geschiedkundig
gebied, van voorwerpen, schilderijen, prenten, munten en penningen, geschriften en
drukwerken en hoopt er in te slagen, veel hiervan tijdelijk bijeen te brengen, wederom
ten einde in het licht te stellen, hoeveel meer men zich hier vroeger met de West
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bezig hield; veel meer dan thans, nu er niet weinigen zijn, die van Suriname en
Curaçao niet veel meer dan de namen alleen kennen. Het wil in die tentoonstelling
ook betrekken de gebieden, die in Amerika voor ons zijn verloren gegaan,
Nieuw-Nederland, het ‘versuymt Braziel’ e.a. Het Koloniaal Instituut, het prachtige
middelpunt van koloniaal leven, dat wij hier bezitten, was onmiddellijk bereid mede
te werken, o.a. door een zaal in het vorstelijke gebouw aan de Mauritskade kosteloos
beschikbaar te stellen.
Ons Bestuur hoopt er nu in te slagen daarin zooveel belangwekkends bijeen te
brengen, dat vooreerst afgevaardigden en verdere aanwezigen op de a.s.
Groepsvergadering en daarna nog vele anderen, in de eerste plaats hier uit Amsterdam,
maar ook van heinde en verre, wederom onder den indruk mogen
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komen, dat ons land groot is in velerlei opzicht, groot vooral door zijn prachtig
overzeesch gebied, maar, dat in dat gebied de West bij lange niet de plaats inneemt,
die het kon bekleeden, de plaats, die het eenmaal innam.
Amsterdam. Januari 1929. C.K. KESLER,
Secretaris der Afdeeling.
Naschrift: Aan allen, zoowel leden van ons Verbond, als verdere belangstellenden
in onze Westindische Gebiedsdeelen, die willen en kunnen bijdragen tot het slagen
van deze tentoonstelling door er iets in bruikleen voor af te staan, wordt beleefd
verzocht daarvan mededeeling te doen aan den secretaris der Afdeeling Amsterdam,
C.K. Kesler, Jacob- Marisstr. 96.

Alkmaar.
18 December hield deze Afd. een propagandavergadering. Eerst sprak de voorzitter
een inleidend woord, waarin hij op duidelijke wijze het doel van het A.N.V.
uiteenzette. Daarna kreeg de Heer Ir. E.F. Suringar uit Den Haag het woord, om een
beschrijving van zijn reis naar Suriname te geven. Bij een reeks prachtige lichtbeelden
vertelde de heer Suringar op zeer duidelijke en onderhoudende wijze, wat er alzoo
voor moois in Suriname te zien is; het is te betreuren, dat men in 't algemeen daar
zoo weinig van af weet. Onder handgeklap der aanwezigen zegde de voorzitter den
spreker hartelijk dank voor zijn mooie voordracht, en sloot daarna de vergadering.
Het was zeer jammer, dat er niet meer leden en belangstellenden waren opgekomen.
Tot voorzitter der Afd. is gekozen de heer S.G.L.F. baron van Fridagh,
burgemeester van Schoorl en lid van het Hoofdbestuur van het A.N.V.

's Gravenhage en Omstreken.
De Dietsche kunstavond van 13 Januari was gewijd aan het Nederlandsche boek, in
het bizonder aan de 25-jarige Wereldbibliotheek, waarover de leider, de heer L.
Simons en de heer J.C. Winterink onderhoudend vertelden. Hun lezingen werden
afgewisseld met voordrachten van mevr. Rodie Medenbach. Een leerzame, mooie
avond.

Leiden.
Voor deze afd. gaf de bekende voordrachtkunstenaar Jac. van Elsäcker een avond
o.m. gewijd aan Vlaamsch proza en poëzie. Veel waardeering maar slechte opkomst
der leden.

Schiedam.
De leden dezer jonge Afd. toonen meer belangstelling. Zij komen bij honderdtallen
op, vooral als een gevierd spreker als Felix Timmermans, gelijk dat 7 Januari
geschiedde, komt vertellen van ‘het land der appelsienen’. De voorzitter, de heer
F.A.C. Lechner, heeft hem ingeleid en dank gezegd voor zijn humorrijke reisverhaal.
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Voorne-Putten.
Een zegetocht van het driemanschap Oudendijk - Van der Spurt - Van Trigt!
De afdeeling Voorne-Putten heeft op 17 Januari 1930 haren eersten Dietschen
Kunstavond gehouden in het hotel ‘De Nymph’ ten Briel. Een volledig welslagen!
Een volle zaal! (en dat zegt wat in Den Briel). - Een dankbaar en opgetogen publiek!
Het werd een zegetocht voor de heeren Oudendijk, spreker, Van der Spurt, toondichter
en Van Trigt, zanger.
Alleen ons bestuur weet, welke hinderpalen uit den weg geruimd moesten worden,
vooraleer het vaststond, dat de avond zou kunnen doorgaan. En toch vernamen wij
nog op het laatste oogenblik, dat een der gevierdste kanselredenaars uit den lande
denzelfden avond elders in Den Briel kwam spreken. - Tòch een volle zaal. En de
Grootnederlandsche gedachte bracht warmte en gloed. En de aanwezigen waren ten
zeerste voldaan. Kolonel Oudendijk hield een pittige, korte rede over de
Grootnederlandsche gedachte, waarnaar in groote oplettendheid de vele aanwezigen
luisterden. Toen begon het eigenlijke kunstgedeelte.
De zanger Q.J. van Trigt, die telkens een korte toelichting tot de liederen gaf, had
dadelijk den goeden toon te pakken. En welk een stem! Als een bronzen klok. Vooral
in z'n Vlaamsche strijdliederen is hij geweldig! Er ging een rilling door de zaal bij
het machtige ‘Groeninge!’ van Jef van Hoof, op woorden van Guido Gezelle; bij het
aangrijpende ‘Gegroet heilig kruis’, het door de ziel snijdende Bedevaartlied van Jef
van Hoof; bij de uitermate knappe toonzetting bij ‘Schaap of Leeuw’ (Hullebroeck)
en Schelde) Duvosel).
De jonge toondichter Robrecht van der Spurt heeft met één slag aller harten
gewonnen. Een verbluffende techniek. Het concertstuk van Leo Moeremans (wat
een knap werk!), voorgedragen op een gelukkig zéér goeden concertvleugel, waarover
onze afdeeling de beschikking had, bezorgde hem een kleine ovatie. Eveneens
‘Vlammenspel’ van hem zelf.
- ‘Maar dat was een volledig concert’, riepen een paar heeren stom verbaasd uit.
‘Een volledig Vlaamsch concert!’
En, U wilt het misschien niet gelooven: aan het eind van den avond zong ons
Voornsch publiek uit volle borst, staande, den beiden kunstenaars de Vlaamsche
Leeuw en ons oude Wilhelmus toe.
Het was schoon en het was goed; jammer dat, toevallig, èn de burgemeester èn de
gemeentesecretaris èn de gemeentearchivaris verhinderd waren aanwezig te zijn.
Een volgenden keer dan maar.
H.P.S.

Taalwacht
Brievenbus.
Mr. Schl. te 's-Gr. Wij zullen de hardnekkige zondares trachten te bekeeren, al stellen
wij er ons niet veel van voor. - Hartelijk dank voor dit nieuwe blijk van Uw
belangstelling.
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De daadkrachtige Telegraaf.
In het Ochtendblad van 16 Jan. 1930 heeft dit blad een artikel over het gebrek aan
daadkracht bij den G.G. - Dat zoo'n germanisme in een regeeringsstuk voorkomt, is
tot daaraan toe: in onze ambtelijke taal neemt men het zoo nauw niet. Maar.... dat
De Telegraaf het maar goedmoedig overneemt, is ons een raadsel.

Internationale hotelnamen.
Van de vele ongelukkige naamsveranderingen te Amsterdam heeft die van het Hotel
‘Rondeel’ in Hotel ‘de l'Europe’ ons altijd het meest gehinderd, daar zulk een
kenschetsend Oudhollandsch woord voor een niets zeggende benaming, die men
overal kan terugvinden, werd prijsgegeven. Met groote instemming lazen wij daarom
in de Amstelodamum van December de aanbeveling van Mr. C. Bake, om het
Carltonhotel na zijn wederoprichting een echt Amsterdamschen naam te geven, bijv.
dien van Munthotel.
De redactie van Amstelodamum acht de zaak niet zoo eenvoudig en schrijft: ‘De
Engelsche peetvaders van het Carltonhotel hebben een naam gekozen van goeden
internationalen klank; o.a. algemeen bekend door het welbefaamde en zeer
prospereerende Carlton-hotel te Londen.... De eerbiedwaardige namen van oude,
historische logementen schijnen bestemd om te verdwijnen.’ Wij zouden zeggen,
dat die goede internationale naam dan toch voor het welslagen der onderneming niet
veel uitwerking heeft gehad! Daarentegen heeft het - naar men ook in het buitenland
begrijpt - veel
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voor, een naam te kiezen in verband met de ligging van het hotel (bijv. het
Holborn-hotel te Londen, de Terminus-hotels, enz.). Over het algemeen heeft een
naam van een hotel bitter weinig te beteekenen tegenover het goed of kwaad, dat
men er ervaart. Daarvan alleen hangt af, of Baedeker het een sterretje waardig keurt.
Hoe minder vertrouwen op een buitenlandschen naam, des te beter de Hollandsche
keuken zal zijn!

Home.
Oost, West, 't best thuis
Is de Dietscher in zijn huis!

Vlaggestokken bij kappers.
Meermalen is ons gevraagd, wat toch de vlaggestokken bij kappers beteekenen. Een
onzer leden deelde ons mede, dat het gebruik van die stokken de nabootsing van een
Amerikaansch gebruik is. Al is dit nu geen nabootsing van vreemde woorden en
uitheemschen zinsbouw, het eigene is in dit gebruik weer zoek.

Showroom.
Dezer dagen vestigde een lid onze opmerkzaamheid op een zaak, die er een
shouwroom op na houdt. Zouden we nu maar niet schouwzaal, schouwkamer
gebruiken, zooals de Taalwacht onlangs reeds heeft aanbevolen.

Mag dat maar?
Herhaaldelijk ontvangen en zien wij poststukken, waarop een ambtenaar der posterijen
als plaats van aanduiding Haag heeft geschreven. Afgezien van het feit, dat Haag
in Duitschland ligt, wij kennen 's-Gravenhage of Den Haag!

Mededeelingen.
De heeren P.J. de Kanter, algemeen voorzitter, en Dr. H. Ferguson, afgevaardigde
van Groep Ned. Antillen in het hoofdbestuur, hadden Maandag 20 Januari een
onderhoud met den Gouverneur van Curaçao, Zijne Excellentie B.W.F. van Slobbe.
Er werden verschillende zaken besproken betreffende de belangen van het A.N.V.
en de Groep Nederlandsche Antillen van het Verbond in 't bijzonder, waarbij bleek,
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dat het Verbond op de volledige medewerking van den nieuwen Gouverneur kan
rekenen om den bloei van het A.N.V. ook in dat gebiedsdeel te bevorderen.
Na een langdurige schriftelijke voorbereiding zal in deze maand de commissie voor
de verspreiding van het Nederlandsche boek in Vlaanderen bijeenkomen, om aan de
hand der schriftelijk ontwikkelde denkbeelden haar plan van uitvoering vast te stellen.
Door de goede zorgen van den heer J.J. Six Dijkstra, secretaris van de Groep
Suriname, ontvingen wij verscheiden mooie foto's betreffende Suriname, naar welke
een nieuwe reeks lantaarnplaatjes werden gemaakt.
Aan de Groep Suriname werden de vorige maand eenige rolprenten gezonden
betreffende Ned.-Indië, ons welwillend door het Ministerie van Koloniën in bruikleen
afgestaan.
Onze groote rolprent Nederland is met grooten bijval eenige malen te Pretoria
vertoond.
De voorgenomen rondreis van den heer en mevr. Vogelsang in Vlaanderen kon
wegens ziekte van prof. Vogelsang niet doorgaan. In hun plaats zal nu de bekende
voordrachtkunstenaar Jac. van Elsäcker, die te Kortrijk reeds zooveel bijval vond,
optreden, vermoedelijk in Maart.
Door de bemoeiïngen van Z.Exc. Dr. Hendrik Muller van Werendycke is onze
Afdeeling Tsjecho Slowakije weder tot nieuw leven gewekt.

Bijeenkomst Groep Nederland.
Deze in het vorige nummer reeds aangekondigde bijeenkomst zal 4 Februari 1930
te 's-Gravenhage in Pulchri Studio, Lange Voorhout No. 15 te 20 uur een aanvang
nemen.
Programma: Openingsrede door den Groepsvoorzitter en vei der: Prof. Dr. Z.W.
Sneller, Rotterdam over: De economische structuur van het Koninkrijk der
Nederlanden; Prof. f. Nolet, Warmond over: Hoe de Kerk- en Schoolpolitiek van
Willem I medewerkte tot den opstand; Dr. N. Japikse, 's-Gravenhage, over: De
internationale beteekenis van de scheiding tusschen Noord- en Zuid-Nederland.
De voordrachten worden afgewisseld door zang van Mevr. Tine
Tenhaeff-Modderman, aan den vleugel Hans Schouwman.
Uitzending door de Radio zal geschieden door de goede zorgen van den Katholieken
Radio Omroep, zender Hilversum, 20.15, aangekondigd aldus: ‘Hier Huizen, op
golflengte 1071 M.’

Een on-Nederlandsche opvoeding in Nederland.
Bij het begrootingsdebat in de Tweede Kamer heeft Mej. Westerman verdienstelijk
werk gedaan, door de aandacht te vestigen op het geven van Lager Onderwijs door
vreemdelingen, in het bijzonder in Limburg. Daar dit kwaad uiteraard alleen bij
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bijzondere scholen voorkomt, kan, naar ook uit het antwoord van minister Terpstra
bleek, de regeering het misschien wat beperken, maar niet verhinderen. Zulke
genootschappen zijn vrij de onderwijskrachten te kiezen, die zij het meest geschikt
achten. De vraag is evenwel, of het getuigt van een recht begrip van de gastvrijheid,
die zij hier te lande genieten, wanneer zij, terwijl er overvloed van Nederlandsche
leerkrachten is, aan de Nederlandsche jeugd in de jaren, waarop zoo veel op eerste
indrukken en vorming aankomt, een opvoeding geven, die onmogelijk nationaal kan
zijn. Bij geen buitenlandsch onderwijzer mag het vaderlandsche gevoel worden
verondersteld, dat men van een Nederlandschen opvoeder mag verwachten. In het
bijzonder is het geschetste misbruik ongewenscht in een grensprovincie, waar
uitheemsche invloeden de goede gezindheid trachten te ondermijnen.

Spin, ragebol, spinneweb.
Een der leden onzer Streektalencommissie zou gaarne een zoo groot mogelijk aantal
plaatselijke vormen te weten komen van de bovenstaande woorden.
Zij, die daartoe in staat zijn, worden verzocht hun kennis daaromtrent mee te deelen
aan Laan 34 met duidelijke vermelding van de plaats of de streek, waar andere vormen
voor de genoemde algemeene Nederlandsche woorden voorkomen.
Het verzoek geldt voor Nederlanders, Vlamingen en Afrikaners.

Verbetering.
Toen het jaarverslag over 1928 zou worden afgedrukt, verkeerden wij in de meening,
dat de heer Jhr. Dr. C.J. de Graeff zich bereid had verklaard als vertegenwoordiger
te Parijs op te treden. Wij hebben dus toen - wij geven toe, eenigszins voorbarig den naam van den heer De Graeff in de lijst der vertegenwoordigers opgenomen.
Het blijkt nu, dat onze meening berustte op een misverstand, en wij herstellen bij
dezen de fout door de mededeeling, dat het vertegenwoordigerschap te Parijs nog
steeds niet vervuld is.

R.G. Anthonisz †.
Bij het ter perse gaan van ons Februarinummer vernemen wij het overlijden, op
78-jarigen leeftijd, van den oud-archivaris van Ceilon R.G. Anthonisz, den oprichter
van de Dutch Burgher Union.
Wij hopen hem in het volgend nummer uitvoerig te gedenken.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Mr. H.L. van Zanten, Adv. en Proc..
Spaansche kade 5,

Rotterdam.

L. A.A.v.d. Heyden, Dir. N.V. v/h. Louis Rotterdam.
Dobbelmann,
Beiden opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
J.C.F. Koestal, Wijnhandelaar, Overtoom Amsterdam.
441,
Mej. T. Lanting, Bloemenmagazijn,
Overtoom 451,

Amsterdam.

L. Schaaf, Dir. N.V. ‘Dagvea’, Overtoom Amsterdam.
147,
J. Borgmeier, Gazelle-rijwielen,
Overtoom 79,

Amsterdam.

H. H. Blom, Banketbakker en Kok,
Amstelveensche weg 79,

Amsterdam.

W. van Unen, Meubelinrichting,
Amstelveenscheweg 132,

Amsterdam.

Th. D. Hoolmans, Pretoriusstraat 371,

Amsterdam.

J. Riethof, 1ste Virulystraat 6 B,

Rotterdam.

G.J. Jansen, Fa. J.H. Jansen en Co., in Rotterdam.
Chemicaliën en Drogerijen, Haringvliet
69a,
A. Menke, Accountant, Haringvliet 9,

Rotterdam.

J. Koopman, Huize ‘Zeelandia’,
Heemraadsingel 92,

Rotterdam.

D.C. Kanters, Bouwmeester,
Heemraadsingel 141,

Rotterdam.

J.F.E.M. Aghina, Cl. de Vrieselaan 132 Rotterdam.
B,
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Mr. A. de Mooy, Advokaat,
Middensteiger 28,

Rotterdam.

Mr. D.D. van Waardhuizen, Advokaat,
Middensteiger 28,

Rotterdam.

Mr. W.H. Stenfert Kroese,
Heemraadsingel 112,

Rotterdam.

H. Wouterse, Handelaar Glas in Lood,
Moreelselaan 19,

Utrecht.

D.A. de Jongh Jr., Handel in oude Holl. Utrecht.
Kunst, Moreelselaan 29,
Dr. W.G.J. van Koeverden, Pastoor,
Biltstr. 121,

Utrecht.

Frans Smulders Jr., Biltstraat 131,

Utrecht.

Mr. J.H. Fischer, Bilstraat 142bis,

Utrecht.

Mevr. de Wed. J.D. Ham, Biltstraat 115, Utrecht.
J.P.C.v.d. Bergh, Apotheker, Mariaplaats Utrecht.
31,
Ing. L. Th. Schl. Boerma, Tandarts,
Biltstr. 118,

Utrecht.

H.J. Robijns, Fred. Hendrikstraat 50,

Utrecht.

J.W. Roeloffs, Tandarts, Biltstraat 95,

Utrecht.

P.H. Vree, Firma P.H. Vree, Oudkerkhof Utrecht.
31,
H.L. Boerrigter, W. Barentzstraat 3,

Utrecht.

Ds. P. de Haas, W. Barentzstraat 34,

Utrecht.

Ant. Meyer, Kenaustraat 5b,

Haarlem.

Van Konijnenberg, Koninginneweg 72, Haarlem.
Ir H. de Noo, Kenaupark 22,

Haarlem.

J. Rodrigues Pereira, Tandarts,
Kinderhuissingel,

Haarlem.

C.G.J. von Winning, Arts, Kleine
Houtweg 109,

Haarlem.

Mr. J.B. Bomans, Lid Ged. Staten van
Noord-Holland, Kleine Houtweg 125,

Haarlem.

H.W. Korenstra, Dir. der
Haarlem.
Nutskweekschool voor onderwijzeressen,
Molijnstraat 11,
J. Kommer Azn., Verzekeraar,
Stationsweg 40,

Alkmaar.
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C. Krak, Dir. Alkmaarsche Courant,
Voordam 10,

Alkmaar.

Fred. v.d. Donk, Heerengracht 12a,

's-Gravenhage.

H. Klinker, Juwelier, Zoutmanstraat 41, 's-Gravenhage.
Mej. H.S.S. Kuyper, Van Blankenburgstr. 's-Gravenhage.
27,
L.P. Jongejans, Groenmarkt 31,

's-Gravenhage.

Mevr. W. Laman Trip-Nolen, Dir. Ned. 's-Gravenhage.
Kunstweefschool, Heerenstraat 6,
Dr. A. Boerma, Homoeop. Arts, De
Ruyterstr. 68,

's-Gravenhage.

J. Alkema, Masseur, Eusebiusplein 23,

Arnhem.

H. Doudart de la Gree, Johan
Messchaertstr. 4,

Hoorn.

Drs. J.C.V. van Bemmel, Ramen 2,

Hoorn.

J.F.J. Baesjou, Arts, Groote Oost 2,

Hoorn.

J.W. Anton Schepers, Ontv. Reg. en
Dom., Oude Doelenkade 23,

Hoorn.

N.A.F. Taverne, Apotheker, Groote
Noord 77,

Hoorn.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

J.P.v.d. Hoogt, Oudestraat,

Kampen.

Mej. W. de Waal, Leerares Gem.
Lyceum, Emmastraat

Kampen.

J. van der Griend, IJselkade 27,

Kampen.

P.G. van den Hoek, Oudestraat,

Kampen.

J. Blokland, Theol. Student, Vloeddijk
104,

Kampen.

Allen opg. door het Bestuur der Afd.

Kampen.

Mevrouw Wolf, Amalia van Solmsstraat 's-Gravenhage.
9,
Opg. door Dr. M.A. van Weel,

's-Gravenhage.

Mevr. D. Holle-Maiër, Huize ‘Het
Jachthuis’, Groot Haesebroeksche weg
14,

Wassenaar.

F. van Delden, Oud-Luit. Kol. O.I. Leger, 's-Gravenhage.
Sweelinckstraat 35,
Beiden opg. door den heer E.A.G.J.v.
Delden,

's-Gravenhage.
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Mevr. Baronesse Van
Fridagh-Kaathoven,

Schoorl.

Opg. door het Bestuur der Afd. Alkmaar.
Mej. A. Grootveld, Pompenburgsingel
31b,

Rotterdam.

Mr. H. Bavinck, Bergsingel 129,

Rotterdam.

Opg. door het Bestuur der Afd.

Rotterdam.

A. Fontijne, Machinefabrikant,
Botersloot,

Schiedam.

Opg. door het Bestuur der Afd.

Schiedam.

H.C. Funke, Pontanuslaan 53,

Arnhem.

Opg. door het Bestuur der Afd.

Arnhem.

Mevr. J.L.C. van Vliet-Van Dam,
Ooievaarlaan 9,

's-Gravenhage.

Mevr. N.L.F. van Sandick-De Kanter,
Nachtegaallaan 3,

Eindhoven.

B.v.d. Vegte, Twinkelerweg 16,

Enschedé.

Buitenland.
F.L. Rahder, t/k. Precious Electric Stores, Bombay.
P.J. Francois, t/k. Ned. Ind. Handelsbank, Bombay.
G. van der Mey, t/k. Ned. Ind.
Handelsbank,

Bombay.

Opg. door den heer J. Schenk,

Bombay.

[Nummer 3]
Nederlandsch gezantschap in Zuid-Afrika.
Het feit, dat thans in Zuid-Afrika een Nederlandsch gezantschap gevestigd is, verdient
de bijzondere belangstelling der leden van het A.N.V.
Deze vestiging is onmiddellijk gevolgd op de uitzending door de Zuidafrikaansche
Regeering van haar eersten gezant, wien 's-Gravenhage als standplaats werd
aangewezen.
Niet alleen voor Zuid-Afrika is dit van buitengewone beteekenis, maar ook voor
Nederland en voor den geheelen Nederlandschen stam.
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Alleen onafhankelijke staten kunnen gezantschappen instellen. De instelling van
het Zuidafrikaansche gezantschap is dus een daad van het onafhankelijke Zuid-Afrika,
dat alleen door de aanvaarding van de gemeenschappelijke Kroon van het Britsche
Rijk erkent hiertoe te blijven behooren.
Niet alleen is Zuid-Afrika een onafhankelijk land, maar het heeft zich als zoodanig
georganiseerd op Afrikaanschen, niet op Engelschen grondslag. Afrikaansch, dus
voortgekomen uit den Nederlandschen stam, dus nauw verwant aan de Nederlandsche
beschaving, zij 't overigens ook volkomen vrij van Nederlandsche invloeden.
Langen tijd liet het zich aanzien, dat door de groote handigheid van het Engelsche
bestuur Zuid-Afrika voor onzen stam verloren zou gaan en zou worden doordrongen
van Engelschen geest. Maar dank zij de onvermoeide werkzaamheid van de
Afrikaansche leiders, van wie in de eerste plaats Generaal Hertzog met eerbied moet
worden genoemd, is Zuid-Afrika uit den strijd te voorschijn gekomen, zelfstandig,
en wel niet alleen in staatsrechtelijken zin, maar ook met een eigen Afrikaansche
cultuur.
Deze cultuur en de taal, welke in den jongen staat als de ambtelijke Afrikaansche
taal is aangenomen, zijn nog jong en het Engelsch is oud en sterk.
Toch hebben de Afrikaners met reuzesprongen terrein gewonnen op de Engelschen.
Niettemin zal men voorzichtig moeten zijn. Men zal een harden strijd moeten
voeren tegen een groot aantal anglicismen in de Afrikaansche taal, ook tegen het
gebruik van het Engelsch in het openbare en het particuliere verkeer.
Nederland wenscht niet dat in Zuid-Afrika de Nederlandsche geest zal
overheerschen, maar wel zal het ter wille van de jonge Zuidafrikaansche beschaving
steeds bereid zijn tot onbaatzuchtige samenwerking, opdat die beschaving worde
opgebouwd tot een sterke burcht, die den Engelschen invloed met succes weerstaat.
Ook van economisch standpunt gezien, is de uitwisseling der gezanten van de
grootste beteekenis.
De keuze der eerste gezanten geeft ons een waarborg, dat ook getracht zal worden
de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika uit te breiden in beider
belang.
Wij, leden van het A.N.V., volgen met warme belangstelling de geschiedenis onzer
stamgenooten in Zuid-Afrika en blijven altijd bereid tot samenwerking om de belangen
van onzen stam in Zuid-Afrika te dienen.
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Nederland.
Groepsvergadering op 15 Maart 1930 te 11 uur v.m. in het Koloniaal
Instituut, Mauritskade 62, Amsterdam.
Dagorde.
1. Opening.
2. Ontheffing van het bepaalde bij art. 27, 4e lid van het Reglement. (Dit bepaalt,
dat de voorjaarsvergadering voor 15 Maart moet plaats vinden).
3. Vaststelling der notulen van 21 Sept. 1929.
4. Bekrachtiging der benoeming van den heer F. Reysenbach, 's-Gravenhage,
waarnemend penningmeester, tot penningmeester.
5. Benoeming van Mr. J.F. Hijmans, fs Gravenhage, in de Commissie genoemd
in art. 16, 3e van het Reglement, in de plaats van den heer F. Reysenbach.
6. Voorziening in de plaats, opengevallen door het bedanken van Prof. Dr. A.A.
van Schelven als lid van het Groepsbestuur.
Voorgesteld alfabetisch dubbeltal:
1. M. Fernhout, Kampen; 2. Dr. S.A. Waller Zeper, Leeuwarden.
7. Jaarverslag van den secretaris.
8. Verslag der Commissie, genoemd in art. 16, 3e van het Reglement.
9. Mededeelingen van het Bestuur, in het bijzonder het verbinden van een
Groepsdag te Rotterdam aan den door die Afdeeling te houden boottocht naar
Den Briel op 28 Juni 1930.
10. Voorstellen der Afdeelingen. Ingekomen is een voorstel der Afdeeling
Amsterdam om maatregelen te beramen tegen het misbruiken en verder insluipen
van vreemde woorden bij het beoefenen der sport.
11. Rondvraag en sluiting.
Mededeelingen:
a. Om 2 ½ uur zijn de deelnemers uitgenoodigd door de Afdeeling Amsterdam
om de opening bij te wonen van de West-Indische Tentoonstelling in het
Koloniaal Instituut. Toegang voor leden van het A.N.V. op vertoon van hun
lidmaatschapskaart, ingang Mauritskade.
b. Aan afgevaardigden der Afdeelingen wordt verzocht hunne geloofsbrieven
mede te brengen.
c. Wie aan het gemeenschappelijk noenmaal in het Koloniaal Instituut wenscht
deel te nemen, gelieve hiervan tijdig kennis te geven aan den heer C.K. Kesler,
Jacob Marisstraat 96, Amsterdam W. vóór 10 Maart.
d. De leden van het Verbond worden er aan herinnerd, dat zij toegang hebben tot
de Vergadering en aan de besprekingen kunnen deelnemen.
VAN ES, Secretaris.
Leden, werft Leden!
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1830-1930.
Reeds twee jaar lang beroerde Groep Nederland de groote vraag, hoe het huidig
geslacht staat tegenover de gebeurtenissen van 1830, die straks in België zullen
worden herdacht onder medewerking van Nederlandsche zijde aan de daar te houden
tentoonstellingen.
Van een bepaalde uitspraak had de Groep moeten afzien, toen bleek, dat Groep
Vlaanderen meende, dat het beter was zich te onthouden.
Dit was onbevredigend, omdat tegenover de herdenking in België ook in Nederland
behoefte was aan overdenking, bezinning, los van een politieke strekking. In dien
gedachtengang besloot het Groepsbestuur na voorlichting en op voorstel eener kleine
commissie, een avond te wijden aan 1830, waar drie sprekers, elk eene zijde van het
veelzijdige vraagstuk uit streng geschiedkundig oogpunt zouden belichten. Het bestek
van den avond liet niet toe meer dan drie sprekers het woord te laten, al moest aldus
in sommige opzichten de behandeling leemten vertoonen. De keuze der sprekers en
der onderwerpen bood het voordeel, dat zonder twijfel het doel zou worden bereikt
van voorlichting en overdenking. De heer J.N. Pattist opende als voorzitter der Groep
den avond met een korte inleiding, die in gelukkige bewoordingen het doel van den
avond aangaf.
Prof. Dr. Z.W. Sneller verplaatste ons, door een historisch gesprek tusschen Gogel
en Copes van Cattenburgh uit 1816, onmiddellijk in den economischen toestand van
voor honderd jaar en schetste vervolgens, dat in de korte spanne van 15 jaar het
Vereenigd Koninkrijk zich ontwikkelde tot een economische eenheid van
wereldbeteekenis.
Prof. W. Nolet verklaarde, hoe de plotselinge hereeniging na 250 jaar scheiding
aan Koning Willem I de bovenmenschelijke taak oplegde om twee deelen, wier
meerderheid tegenovergestelde godsdienstige begrippen beleed, te verzoenen. De
weerstand, dien de Belgische kerkelijke overheid aan Joseph II, later aan Napoleon
geboden had, de hoop, die men in breede kringen in Noord en Zuid gekoesterd had,
dat herstel van het Protestantisme hier dan wel Katholicisme daar, als staatsleer zou
volgen na den val van Napoleon, maakte dat men vooral in het Zuiden zich hardnekkig
verzette tegen de opgedrongen vrijheid van godsdienst. En in verzoening van deze
tegenstelling was Willem I ondanks allen goeden wil te kort geschoten, mede doordat
men in het Zuiden den geest, die hem bezielde, niet begreep.
Dr. N. Japikse zette uiteen, hoe de veranderde politieke toestand en de economische
opbloei, gevoegd bij de toenadering tusschen Engeland en Frankrijk, had
teweeggebracht, dat het eerste minder prijs stelde op het behoud van het Vereenigd
Koninkrijk als Europeesch wachter aan Frankrijks drempel. Hoe Thorbecke groot
staatsman genoeg was, onder de weinigen, om uit internationaal oogpunt de gevolgen
der scheiding te voorzien en te betreuren. Hoe sindsdien tusschen Noord en Zuid een
vreemdheid en kilheid van atmosfeer was ontstaan, en dat, wie deze zou weten te
doorboren, den hemel aan beide landen zou verdienen.
De redevoeringen werden afgewisseld met liederen, voortreffelijk gezongen door
Mevr. T. ten Haeff-Modderman, begeleid door Hans Schouwman, waarna de avond
beëindigd werd met het Wilhelmus.

Neerlandia. Jaargang 34

35
Door de goede zorgen van den Katholieken Radio Omroep werd het gesprokene
rondgezonden, waarvoor de Groepsvoorzitter hartelijk dank bracht in zijn slotwoord.
De A.V.R.O. had dien avond reeds bezet.
Onder de aanwezigen waren de Burgemeester van 's Gravenhage, Mr. J.A.N. Patijn
en Mevrouw Patijn; het lid der le Kamer Jhr. Mr. Dr. N.C. de Gijselaar; de leden der
2e Kamer Mej. Joh. Westerman en Mr. Dr. J. Schokking, de generaals Hoefer en
Weber; namens de vereeniging ‘Oost en West’, de heer R. Zuyderhoff; en ‘Menno
van Coehoorn’, Gen. J.C. Snijders. Uit verbondskringen de leden van het hoofdbestuur
P.J. de Kanter, algemeen voorzitter, J.E. Bijlo, algemeen secretaris, Dr. H. Ferguson,
J.W. Roessingh v. Iterson en Mr. Dr. W.M.G. Schumann.
Er kan worden bericht, dat de gehouden redevoeringen in druk zijn uitgegeven en
verkrijgbaar bij de Fa. J.B. Wolters U.M., Groningen, Den Haag.

Vlaanderen.
Nederlandsch in plaats van Vlaamsch.
Een verzoekschrift van de Groep Vlaanderen aan de Belgische
regeering en het parlement.
Sedert lang reeds heeft onze Groep Vlaanderen bij de overheidspersonen en
particulieren in het Vlaamsche land aangedrongen op het gebruiken van de juiste
benaming ‘Nederlandsch’ in plaats van het verkeerde ‘Vlaamsch’, maar in ambtelijke
Belgische kringen is men er totdusver nog niet toe gekomen ons ‘algemeen beschaafd’,
dat met den dag meer en beter door de ontwikkelde Vlamingen wordt geschreven en
gesproken, anders dan ‘le flamand’ of ‘het Vlaamsch’ te heeten. Wel vallen eenige
loffelijke uitzonderingen waar te nemen, werd onder het bewind van dr. C. Huysmans
als minister van Kunst en Wetenschap in diens departement steeds van Nederlandsch
en ‘Neérlandais’ gesproken, gebruiken de leden van de Vlaamsch-nationale fractie
in de Kamer meestal de juiste benaming in hunne wetsvoorstellen en memories van
toelichting, gewaagt de vertaalde tekst van het jongste regeeringsvoorstel betreffende
de Gentsche Universiteit van ‘Nederlandsche’ cursussen en kan men af en toe in het
parlement sommige Waalsche afgevaardigden een treurzang hooren aanheffen over
‘la néerlandisation de la Flandre’; maar van hoogerhand blijkt men, om verschillende
redenen, waarbij ook een verregaande onwetendheid op het gebied der taaltoestanden
in Vlaanderen een aanzienlijke rol speelt, aan de onjuiste benaming hardnekkig vast
te houden.
Het bestuur van de Groep Vlaanderen heeft nu, overeenkomstig een der punten
van het algemeen werkprogramma, het volgende verzoekschrift gezonden aan de
leden van de Belgische regeering, de Kamer en den Senaat:
Het bestuur der groep Vlaanderen van het zich buiten de politiek der partijen houdende
Algemeen Nederlandsch Verbond is zoo vrij, nu het vraagstuk der cultureele
ontvoogding van het Vlaamsche volk, meer dan ooit, aan de orde staat en door velen
naar het bereiken van een bevredigende oplossing van dit vraagstuk wordt gestreefd,
Uwe welwillende aandacht voor het hieronder volgende verzoek te vragen.
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Ook U zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat, hoofdzakelijk onder den invloed
van de vroeger steeds woordelijke en thans ook vaak nog kreupele vertalingen uit
het Fransch, de door de Kamer en den Senaat aangenomen wetteksten, bijna altijd,
ten onrechte, gewagen van de Vlaamsche en Fransche talen waar het de Nederlandsche
en Fransche talen zou moeten zijn. Gaat het op te spreken van Vlamingen en Walen,
van het Vlaamsche land en het Walenland, van het Vlaamsche volk en het Waalsche
volk, van den Vlaamschen volksaard en de Waalsche zeden; verkeerd is het, in ieder
geval, aan de beschaafde taal van het Vlaamsche volk, de benaming Vlaamsch te
blijven vastknoopen daar het Nederlandsch dient te zijn.
De taal van de pers, van den kansel, van de wetenschappelijke congressen, van
een deel van het hooger en het middelbaar onderwijs, van de lagere school, van het
boek, van de volksvergaderingen, van het tooneel, van de gemeente- en
provincieraden, van vele Kamerleden, Senatoren en enkele Ministers is, in het
Vlaamsche land, niet de eene of andere Oost- of West-Vlaamsche, Brabantsche of
Limburgsche gewestspraak, maar het algemeen beschaafd Nederlandsch, dat van
den Dollart tot Duinkerken, in Nederlandsch Oost- en West-Indië, in Zuid-Afrika en
elders nog in de wereld wordt gesproken en verstaan. Alle ontwikkelde Vlamingen
gebruiken door Nederlandsche geleerden samengestelde woordenboeken en
wetenschappelijke handboeken, terwijl, in het Noorden, de Vlaamsche dichters,
proza- en tooneelschrijvers evengoed als, en vaak meer nog dan in het Vlaamsche
land, worden gelezen en begrepen.
Het verschil tusschen de gesproken beschaafde taal der Vlamingen en die der
Nederlandsche staatsburgers is zeker geringer, of althans niet grooter, dan het verschil
dat tusschen het Fransch der Belgisch-Fransche beschaafde kringen en het Fransch
der beschaafde Parijzenaars bestaat en toch heeft de Belgische wetgever er nimmer
aan gedacht deze taal Waalsch, Belgisch of anders nog te heeten.
Om deze eenvoudige redenen reeds - afgezien nog van alle taalwetenschappelijke
argumenten, die wij hier zouden kunnen aanhalen - verzoeken ondergeteekenden om
Uwe welwillende medewerking ten einde, door het indienen of steunen van een
doeltreffend voorstel, de vervanging te bekomen, in alle officieele stukken,
mededeelingen, redevoeringen enz. van de benaming Vlaamsch door Nederlandsch,
daar waar het de taal geldt. Voor alle blijken van instemming houden wij ons ten
zeerste aanbevolen terwijl wij ook gaarne, voor de verwezenlijking van dit voorstel,
hetwelk bestemd is om het aanzien van onze taal en dus ook van het Vlaamsche volk
te verhoogen, met de wenken, welke U ons mocht geven, desgevallend rekening
zullen houden.
Met de meeste hoogachting en onzen eerbiedigen dank bij voorbaat,
Namens het bestuur der Groep Vlaanderen v.h. Alg. Ned. Verbond:
De Voorzitter (w.g.) Mr. W. THELEN,
Advokaat bij het Hof van Beroep te Brussel.
De Secretaris (w.g.) M.J. LIESENBORGHS,
Journalist, oudstrijder, Slotlaan 13, Woluwe-Brussel.

De Nederlandsche School te Brussel.
Van het stille, verdienstelijke werk, dat de heer P. Neven, bestuurder van de
Nederlandsche School en het onder zijne kundige leiding staande onderwijzend
personeel, in het verfranschende, of juister ontnederlandschende en ontvlaamschende
Brussel, sedert vele jaren reeds heeft verricht, hoort men zelden iets naar buiten. Dit
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zij een reden te meer, om hier eens aan te stippen, wat de heer Neven en zijne
medewerkers en medewerksters, met een ongeëvenaarde toewijding, dag aan dag
doen, ten einde de kinderen van te Brussel en om-
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streken gevestigde Noordnederlandsche ouders en ook van enkele vooraanstaande
Vlamingen een onderwijs te bezorgen, dat gelijken tred houdt met het onderricht in
Nederland.
Van een vergelijking met de Brusselsche scholen, waar de opvoedkundige stelregel:
moedertaal-onderwijstaal, op de brutaalste wijze met de voeten wordt getreden, is
geen sprake. Ook om redenen, die niet rechtstreeks met het gebruik der moedertaal
verband houden, maar op de leerwijzen slaan, staat het in de Nederlandsche School
verstrekte onderwijs daar ver boven en het is wel gelukkig, dat de in de Belgische
hoofdstad wonende Nederlanders dit eindelijk beginnen in te zien.
Het aantal schoolgaande kinderen steeg van ongeveer 80 in 1923 tot ruim 165 op
heden en neemt ieder jaar nog toe. In het ruime gebouw aan de d'Oultremontstraat,
bij het Jubeljaarpark, zijn thans 9 klassen, evenveel leerjaren omvattend,
ondergebracht en weldra zal ook weer aan een nog grootere uitbreiding moeten
worden gedacht. Zelfs kinderen uit gezinnen, waar de vader Nederlander maar de
moeder een Fransch sprekende is, volgen thans de lessen van de Nederlandsche
School. Een beter bewijs voor de ontwaking van het stamgevoel bij de te Brussel
verblijvende Noord-Nederlanders is moeilijk denkbaar.
De heer Neven en de uit Nederland betrokken onderwijskrachten, die hem terzijde
staan, verrichten goed opvoedkundig en algemeen Nederlandsch werk, dat nooit
genoeg kan worden geprezen. Ons kort huldewoord aan hun adres hebben zij dan
ook ruim en meer dan ten volle verdiend.

Groep Vlaanderen en de Gentsche Universiteit.
De besturen van de Groep Vlaanderen en van de takken Antwerpen. Brussel, Ieperen,
Kortrijk, Lokeren en Mechelen, hebben ieder afzonderlijk de volgende motie gezonden
aan den Belgischen minister-president, den Voorzitter der Kamer en den Voorzitter
van den Senaat:
‘Het bestuur van ............., Algemeen Nederlandsch Verbond,
overtuigd zijnde dat de volledige vernederlandsching van de universiteit
te Gent de cultureele ontwikkeling en stoffelijke welvaart van het
Vlaamsche volk, binnen afzienbaren tijd reeds, in ruime mate moet
bevorderen,
verzoekt de regeering en het parlement, die het in hunne macht hebben
aan de Vlamingen dit werktuig van hoogeren verstandelijken vooruitgang
te bezorgen, niet langer meer te talmen met het verleenen van de volledige
vernederlandsching der geheele universiteit te Gent, en aldus bij te dragen
tot de geestelijke gezondmaking van het eigen volk en tot een intellectueele
verrijking van de beschaafde wereld.’

De molens in Fransch Vlaanderen.
Op den Kasselberg in Fransch Vlaanderen draaiden voor een twintigtal jaren meer
dan twintig molens, thans geen drie meer. En binnen enkele jaren, zegt De
Torrewachter, zullen ook deze verdwenen zijn, indien er geen redding komt.
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De oudste molen nabij Kassei heet nog te dagteekenen uit den tijd van Jeanne
d'Arc; die moet dus vijf eeuwen oud zijn. Sinds lang buiten gebruik, bekroont hij
nog den heuvel op de noordelijke helling; hij is zoo bouwvallig, dat hij het,
menschelijkerwijs gesproken, niet lang meer kan maken. De drie nog in gebruik
zijnde molens hebben eveneens een onzeker bestaan.... tenzij Noord-Nederland flink
bijspringt en deze kenmerken van het oud-Nederlandsche landschap helpt behouden.
Dit jaar nog zal te Kassel een groote tentoonstelling worden gehouden van al wat
de Vlaamsche molens aangaat. Beter dan ooit zal de beschouwer daar kunnen zien,
wat de molens voor de schoonheid van een land beteekenen.
Laat wie uit Nederland in zijn vrijheidsweken het platgetreden pad naar Zwitserland
opgaat, eens te Rijsel uitstappen en, in het voorbijgaan, het schilderachtige, mooi
bewaarde oude stadje boven op den Kasselberg in de Fransch-Vlaamsche vlakte
bezoeken, dat zulke roemrijke herinneringen aan Nederlands oude geschiedenis
bewaart. Het zal zijn Nederlandsch hart goed doen en wellicht zal hij willen
medewerken, om voor dat land de oude molens te behouden, die zonder krachtige
hulp onvermijdelijk zullen verdwijnen! (Bijdragen kan men voor dat doel storten op
postrekening 38825, Hoofdbestuur A.N.V.).

Zuid-Afrika
De Nederlanders onder President Krüger.
Toen Krüger als President zijn hooge taak aanvaardde, was Transvaal een
landbouwstaat. Voldoende krachten tot opbouw van de verschillende diensten, vooral
ook van het onderwijs, ontbraken. Waar zoude hij het geschikte personeel aanwerven?
In de toenmalige Kaapkolonie? Velen van daar zijn in dienst van Transvaal getreden,
doch het aantal, vertrouwd met de Nederlandsche taal, kon onmogelijk voldoende
zijn. Immers de toenmalige Eerste Minister van de Kaapkolonie, Schreiner, klaagde,
dat hij voor de Kaap in eigen land daarvoor bezwaarlijk een voldoend aantal kon
recruteeren. En natuurlijk. Wij lezen immers van alle zijden, dat destijds het onderwijs
Engelsch was en dat van het Nederlandsch ongeveer geen kennis werd genomen.
Het lag dus voor de hand, dat Krüger zijn oog richtte op Nederland, waar hij groote
sympathiën vond en in een Beelaerts van Blokland, Bellaar Spruyt en anderen
voortreffelijke mannen om voor hem de goede krachten aan te werven.
Elk optreden van emigranten uit een ander land heeft zijn groote bezwaren. Daarop
wijst ons in een zeer lezenswaardig artikel de bisschop van Ontario (Canada) in ‘the
National Review’ van Mei 1924. Hij betoogt, dat er is een verschil aan mentaliteit,
het ontbreken van een ‘common background’, waaruit licht voortkomt misverstand
en een onaangename stemming. En - voegt hij er bij - de emigrant moet in het begin
‘de oogen open en den mond gesloten houden.’
Daarmee zijn aangegeven de groote moeilijkheden, waarvoor onze toenmalige
landgenooten in Transvaal stonden. Zij konden den mond niet gesloten houden. Zij
waren tot een dadelijk optreden geroepen. Vooral de talrijke onderwijzers. Het behoeft
ons dus niet te verwonderen, wanneer tegen sommigen het verwijt van ‘parmantigheid’
enz. is gemaakt. Ook niet, dat door de ons Nederlanders minder welwillend gezinden
de ondervonden bezwaren te zeer op den voorgrond zijn gesteld, zoodat
buitenstaanders den indruk kregen, dat uitzonderingen op dit gebied regel waren.
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De meest onvervalschte inlichtingen krijgt men in het Transvaalsche Boschveld,
waar - voor zoover ik kon bemerken - antinederlandsche propaganda heeft ontbroken.
Ik had het zeldzame voorrecht om in dit land onder de afstammelingen der
voortrekkers eenigen tijd te verblijven. Ik sprak over Nederlandsche onderwijzers
met de mannen van middelbaren leeftijd,
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die in hun jeugd het onderwijs en de leiding hadden genoten van hen, die wij de
zendelingen van een Beelaerts en een Bellaar Spruyt kunnen noemen.
Verschillende van deze boeren waren allen eenstemmig in hun groote vereering
voor de mannen, die bij hen een nieuw en hooger leven hadden gewekt. Het doet een
Hollandsch hart goed dit te hooren. Toch willen wij de rol van ons Vaderland hierbij
niet overschatten. Onze landgenooten zouden niet zooveel hebben tot stand gebracht,
zoo zij niet onder de eenvoudige voortrekkers een uiterst dankbaar materiaal hadden
gevonden. Misschien kan men zeggen: de mannen uit het noorden hebben niet gezaaid
en gepoot, doch aangeblazen wat in stilte sluimerde en ten doode ware opgeschreven
geweest, zoo niet onder die in de eenzaamheid levende bevolking te rechter tijd de
mannen waren opgetreden, vervuld van een hooge roeping. Dat zij daarvan vervuld
waren, was de indruk van de leerlingen en daaraan ontleenden zij hun kracht. Zoo
heeft men het mij verteld.
En dan de ‘parmantigheid’? was mijn vraag. Ja, er waren wel sommigen geweest,
die zich onsympathiek uitlieten over de door de bevolking gesproken taal, doch naar
de ondervinding van mijne zegslieden bij groote uitzondering.
Wij geven het woord aan een der voormannen van de nieuwe Zuidafrikaansche
letterkunde, aan den dichter Leipoldt (Die Burger, 15 Juni 1928): ‘Die gehalte van
die onderwysers is in sekere mate baie slegter as van die ou skoolmeesters van vroeer,
wat deurdat hulle in Europa was 'n ruimere kennis hat, meer menskennis, breeër in
hul uitsig was.
Hulle het - daar kan dosijne voorbedde genoem word - groot invloed op die lewe
van die leerlinge gehad.’
Dr. Mansvelt, die zelf als Superintendent van onderwijs onder Krüger verdienstelijk
werk deed, schrijft (De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika, bl. 159):
‘De zaden van Godsvertrouwen en Vaderlandsliefde door Nederlandsche onderwijzers
in het hart van zoovele Transvaalsche kinderen en jongelieden gelegd..... hebben
hunne vruchten gedragen en wie zal zeggen, welke vruchten de toekomst van
Zuid-Afrika daarvan nog zal te aanschouwen geven.’
Hoezeer destijds onze onderwijzers in Transvaal werden gewaardeerd, blijkt uit
het citaat bij Mansvelt van Hofmeyer, medestichter van den Afrikaanschen taalbond.
Hij noemt hen ‘een Macedonische phalanx onder de gelederen.’
Bij de hooge waardeering van Transvaalsche zijde tegenover mij uitgesproken
over de Oosteindschool aldaar en over haar vroeger hoofd, den heer Vaandrager en
anderen, maakte men toch ook melding van sommige Hollandsche onderwijzers, die
zich niet hadden kunnen aanpassen aan hun taak. Ofschoon ik daaromtrent geen
zekerheid kreeg, heb ik toch den indruk, dat het hier personen gold niet uit den tijd
van mannen als Beelaerts en Spruyt.
In allen gevalle is gebleken, dat wij in ons Vaderland over krachten beschikken,
die in Zuid Afrika van groot nut kunnen zijn, vooral thans, nu - zooals een Leipoldt
klaagt - men tijdelijk te veel onderwijzers heeft, die door hunne onbekendheid met
het Nederlandsch achterstaan bij hunne landgenooten, die met Nederlandsch goed
vertrouwd waren.
R.A. FOCKEMA.
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‘Praat jou taal!’
Een mijnheer Walter Bowen, man van gezag in Natal was in een Afrikaansch blad
beschuldigd, het volgende in het openbaar te hebben gezegd:
‘Ek raai die inwoners van Durban aan om Afrikaans te leer; dit is die
enigste en beste manier om Afrikaans dood te maak.’
De heer Bowen heeft dit zoo scherp en beslist mogelijk tegengesproken. Hij wees
op den grooten vooruitgang van nijverheid en handel, waardoor de kansen voor
bekwame jonge mannen, om een loopbaan te vinden, zullen verbeteren. En hij stelde
er prijs op te verklaren, dat het reeds alleen om stoffelijke redenen voor het Engelsch
sprekende deel der bevolking van belang is, ‘om die taal te leer en om dit net so goed
as sy eie te kan praat.’ Nog versterkte hij deze verzekering door de overtuiging uit
te spreken, dat hij te allen tijde bereid was, jong Zuid-Afrika aan te raden, elkanders
taal te leeren.
Daarmee heeft het Afrikaansch dus weer een pleitbezorger meer gewonnen! De
bespreking van het plan eener ‘Uniale Taal en Kultuurkonferensie’ heeft voorts
getoond, dat de Afrikaners gaan beseffen, dat het noodig is, krachtiger op te komen
voor het rechtmatige aandeel van het Afrikaansch in het huiselijk leven, den handel
en den Staatsdienst. Mannen van invloed zegden hun medewerking toe. Anderen
zetten zich tot de samenstelling van een Afrikaansch handboek voor den handel: de
heeren J.A. Lombard van het ‘Tegniese Kollege’ te Pretoria en de heer D.P.J. Steyn
van het ‘Tegniese Kollege’ te Kaapstad. Op dit oogenblik moet dit boek reeds
verschenen zijn; het is het eerste van zijn soort in het Afrikaansch. Dat bevestigt op
de meest practische wijze, wat de heer Walter Bowen over de noodzakelijkheid der
kennis van het Afrikaansch als handelstaal schreef.
In denzelfden geest sprak de Administrateur van Kaapland, de heer J.H. Conradie,
bij de prijsuitdeeling aan leerlingen van de school der Suidafrikaanse Akademie. Het
speet hem, dat tegenwoordig nog sommige ouders het aanleeren van Afrikaansch als
een overlast beschouwen. ‘Julle moet onthou, dat ons een nasie is wat twee tale het’,
zeide hij, ‘en hoe gouer ons albei tale ken, hoe beter dit vir land en volk is.’
Een mooi voorbeeld gaf de Engelsche prinses Alice, toen zij onlangs een bazaar
van den Zuidafrikaanschen Vrouwenbond te Johannesburg opende. De prinses sprak
bij die gelegenheid Afrikaansch; de Engelsche bladen verwonderen zich, dat de
Prinses haar toespraak niet in het Engelsch liet vertolken. Maar Die Weste schrijft:
‘Die prinses het baie van die jingo's skaam gemaak, veral die wat 20 of meer jare in
die land is en nog nie ons taal eers verstaan nie.’
Werkelijk schijnen er ambtenaren te zijn, die zich na twintig jaar dienst het
Afrikaansch nog niet wisten eigen te maken! We zullen de ondeugende opmerkingen,
die C.J.L. daarover in Die Weste maakt, maar niet herhalen. De slotsom van dit alles
is de leus, die steeds krachtiger onder de Afrikaners weerklinkt: ‘Praat jou eie taal!’
Zoo alleen kunnen zij met goed gevolg voor hun taalrechten opkomen, en den
Engelsch-sprekenden het goede voorbeeld geven.
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Uniale Taal- en Kultuurkonferensie.
De op 18 en 19 December 1.1. te Bloemfontein gehouden ‘Uniale Taal- en
kultuurkonferensie’1) heeft besloten, een bond te stichten onder den naam van
‘Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge’ onder de leus ‘Handhaaf en Bou’;
met een uitvoerend bestuur van 5 leden. Aan dit bestuur werd opgedragen, met den
Raad der S.-A. Akademie de verhouding tusschen de beide lichamen te regelen en
voorts, ter handhaving en bevordering van de Afrikaansche taal en aanverwante
belangen, een uitvoerig werkplan op te stellen en te doen uitvoeren. Het bestuur zal
van tijd tot tijd aan alle lichamen, die lid zijn van den bond, kennis geven van de
onderwerpen, ten aanzien waarvan gezamenlijke handeling noodig is. Voorts zal het
uitvoerend bestuur een ontwerp-grondwet voor den bond aan de provinciale comité's
voorleggen.
Tot leden van het uitvoerend bestuur werden gekozen de heeren dr. N.J. van der
Merwe, prof. dr. E.C. Pienaar, dr. T.J. Hugo, L.J. Erasmus en mevr. E.G. Jansen.
Voorts werden provinciale comité's ingesteld voor Vrijstaat, Transvaal, Kaapland,
Natal en Zuidwest Afrika. Alle organisaties bij deze besprekingen vertegenwoordigd,
zuilen voorloopig beschouwd worden als leden van den bond, tot zij haar beslissing
te dien aanzien hebben te kennen gegeven. De conferentie deed een beroep op alle
cultuurvereenigingen en op alle Afrikaners, die hart voor de zaak hebben, om een
fonds van tenminste £ 5000 zoo spoedig mogelijk bijeen te brengen.
De vergadering werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 268 lichamen
uit alle deelen der Unie. De S.A. Akademie had zich doen vertegenwoordigen door
haar voorzitter en ondervoorzitter, Sen. dr. D.F. Malan en prof. dr. E.C. Pienaar. Er
heerschte veel geestdrift; in de zaal waren alle plaatsen bezet. Men zong Psalm 146
vs. 1 en 3 en ds. P.J.G. Boshof sprak een ontroerend gebed uit, waarna allen ‘Die
Stem van Suid-Afrika’ zongen. Dr. N.J.v.d. Merwe zeide in zijn openingsrede, te
gelooven, dat de geest der volkshelden over de conferentie zweefde. Hij spoorde aan
tot waakzaamheid en handelen, opdat de vrede niet gevaarlijker worde dan de oorlogen
die de Afrikaners moesten voeren.
Want de lauwheid van zoovelen leidt tot verwaarloozing van levensbelangen. Prof.
J.F.E. Celliers sprak daarover in een voordracht waarin hij de geschiedkundige en
zielkundige oorzaken der verwaarloozing van het Afrikaansch door Afrikaners naging.
Het was, zeide hij, volstrekt noodzakelijk, dat het Afrikaansch putte uit het
Nederlandsch. Evenzoo is het Engelsch met behulp van het Normandisch, Duitsch
en Italiaansch van het latijn opgebouwd Zelfs Erasmus, Hooft en Vondel vonden in
vreemde talen een krachtigen steun. De Bijbel heeft zooveel voor het Afrikaansch
gedaan - ‘hoeveel meer zal de overvloed der Nederlandsche letterkunde niet kunnen
doen!’ riep spr. uit.
Dr. E.C. Pienaar (Stellenbosch) bepleitte handhaving der taal, die kostbare erfenis,
welke tegenwoordig krachtiger verdedigd moest worden dan ooit. Vooralsnog is
alleen baanbrekerswerk verricht. De tegenstand van het Engelsch is machtig; zijn
cultuur staat hoog. En ondanks de noodzakelijkheid van dezen strijd zijn sommige
Afrikaansche dagbladen nog anti-Afrikaansch. Ook is het aantal boeken beperkt; ze
zijn duur; ‘ons volk lees niks van letterkundige waarde’, zei de hoogleeraar, ‘en
hierin skuil die dood van ons taal en kuituur.’
1) Zie Neerlandia van Februari blz. 23.
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Dr. A.J.R. van Rhijn, hoofdopsteller van ‘Die Volksblad’ gaf aan hoe, naar zijn
meening, de taal moet worden gehandhaafd, vooral door haar meer te spreken. Hij
was de voorsteller van het hierboven vermelde plan tot oprichting van een bond.
Welke gevaren de jonge taal kunnen bedreigen, bleek o.a. toen hij het plan
veroordeelde om aan de beide Zuidafrikaansche universiteiten medicijnen en
ingenieursvakken alleen in het Engelsch te onderwijzen. Hiervan is een ver reikende
en noodlottige invloed te duchten, wanneer de geneesheeren hun Engelschen invloed
laten gelden op het land. Verder wordt in den Staatsdienst het Afrikaansch met
smadelijke minachting behandeld.
Reeds dadelijk hadden de besprekingen een uitwerking van beteekenis door een
regeeringsverklaring uit te lokken, waarvan men gelukkige uitkomsten mag
verwachten. Minister Dr. D.F. Malan herinnerde eraan, dat wijlen President Steyn
in 1911 eveneens te Bloemfontein trachtte, de krachten van het Afrikaansche volk
bijeen te brengen; op dien weg moest men voortgaan. De regeering wil tegemoet
komen aan alle bezwaren bij de uitoefening der taalrechten. Vele staatsstukken
tusschen den minister en zijn departement worden ‘reeds in ons soetklinkende taal
opgestel en dit is al vordering.’ Men moest evenwel niet denken, dat met de taal alles
gewonnen was. Toen het Afrikaansch als ambtelijke taal werd ingevoerd, begon de
strijd eerst. De strijd van thans is een strijd om geestelijke goederen, om de taal tot
drager te maken van een ras-eigen beschaving.

Taalbelangen.
De te Bloemfontein gestichte bond zal mooi werk kunnen verrichten èn voor de
Zuidafrikaansche beschaving èn voor de taal. Hij zal richting kunnen aangeven en
opkomen voor de ‘handhaving’ die zoo vaak te kort schiet. De ambtelijke taal bijv.
is dikwijls gruwelijk; bijna elk Afrikaansch blad brengt daarvan staaltjes, soms onder
het - ons in 't bijzonder welbekende - opschrift Taalwag.
Toch is er vooruitgang; zelfs de Rand Daily Mail, een Engelsch blad dus, heeft
onlangs in een hoofdartikel geschreven over ‘den verblijdenden groei van het
Afrikaansch’ en verklaard, dat de beweging, die te Bloemfontein begonnen is,
ongetwijfeld met welslagen zal worden bekroond, daar de zaak met groote liefde en
geestdrift is aangepakt. De R.D.M. gelooft zelfs, dat binnen enkele jaren 98 t.h. van
de bevolking der Unie Afrikaansch zal spreken.
Het is te hopen, dat zulk een voorspelling uit het kamp der tegenstanders geen
ongewenschte gerustheid zal teweegbrengen. Een gelukkig verschijnsel is het
ongetwijfeld, dat aan de Universiteit te Stellenbosch een Afrikaansch-sprekende, de
heer A.W. van der Horst B.A., benoemd is tot het geven van onderwijs in practisch
Engelsch. Hiermede is erkend, dat men een vreemde taal alleen goed kan leeren,
wanneer ze in de moedertaal wordt onderwezen iets van een vèstrekkende beteekenis,
dat ook in landen buiten Zuid Afrika in acht genomen behoorde te worden.
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Een Nederlandsche Toren.
Men schrijft ons uit Pretoria:
De Rand Daily Mail geeft de afbeelding van den onlangs afgebroken telefoontoren,
dien de Zuidafrikaansche Republiek indertijd te Johannesburg deed bouwen, onder
leiding van de Nederlandsche bouwkundigen van het departement van Openb. Werken
der Republiek. De Engelschen hadden in dien tijd het noodige en overbodige aan te
merken op de ‘stupid Hollanders’. Welnu, deze ‘domme Nederlanders’, hebben
werken, zooals dezen telefoontoren nagelaten, welke de onvolprezen Engelsche
architecten toch maar niet konden namaken, en die nu aan de afbrekers een harde
noot te kraken geven. ‘De oude toren werd in de jaren na 1890 gebouwd maar had,
zegt de R. Daily Mail, de eeuwen kunnen verduren. Bekwaam werk en bouwgrondstof
van een hoedanigheid, die tegenwoordig bijna niet meer te krijgen is, hebben tezamen
de afbraak tot een moeilijk maar voordeelig werk gemaakt. De dakplaten waren van
ongewone dikte: ‘sterker baksteenen zag ik nooit,’ verklaarde de aannemer. ‘Gij kunt
ze 10 meter ver werpen zonder dat ze breken.’ Dat was een verdiende hulde en
rechtvaardiging voor de Nederlandsche bouwmeesters, die werkzaam waren onder
de Zuidafrikaansche Republiek.

Suriname
Surinaamsche Brieven.
V.
Wat een vreemdeling hier wel het meest zal treffen als hij pas voet aan wal zet, dat
is een onbeperkte luidruchtigheid. Of het komt door den luchtigen bouw der huizen
of dat de tropische atmosfeer de geluiden beter draagt, ik weet het niet. Maar niet
alleen de menschen zijn hier luidruchtiger dan in Europa, ook de dieren, schijnt het,
uiten zich hier luider. Ik heb tenminste in Europa nooit zulk een doordringend
hondengeblaf en gejank gehoord als hier. In Holland kan men in zulk een geval de
ramen sluiten en blijft men gespeend van de krijschende slotaccoorden. Wat helpt
hier echter het sluiten van ramen?
Bezit men glazen ramen, dan is in een heel kort tijdsbestek de kamertemperatuur
dusdanig opgevoerd, dat men zoo spoedig mogelijk de ramen weer openzet. Maar
meestal bezitten de huizen jalouziën, en die houden het geluid niet buiten.
Een ander soort rustverstoorders zijn de pratende ‘jonkmannen’ en ‘wendjes’
(meisjes), die vooral op avonden met maneschijn zeer lang van stof zijn en zeer
uitbundig in hun gesprekken. Zij zoeken voor hun onderhoud meestal uit de stoepen
van de huizen, vleien zich daar behaaglijk neer en beginnen op hun gemak te
wauwelen. Waar zij de stof voor hun gesprekken vandaan halen, zal mij altijd een
raadsel blijven. In ieder geval zijn zij niet zoo heel vlug uitgepraat en nog laat in den
nacht wordt op een vrij luidruchtigen toon gepraat over alles en nog wat.
Men dempt nooit zijn toon, al zouden de verschillende onderwerpen van gesprek
vaak een demping kunnen verdragen. En door den maanlichten nacht komt
getrouwelijk elk gesproken woord de slaapkamer binnen druischen.
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Erger nog is het, wanneer zulk een stel ruzie heeft, of als twee vischvrouwen het
met elkaar aan den stok krijgen. Vischvrouwen gelden hier als het toppunt van
schreeuwerigheid. En als die nog ruzie hebben met elkaar! Van straathoek naar
straathoek wordt de eene hatelijkheid na de ander toegegild, onbekommerd of andere
menschen het kunnen hooren.
Tot de nachtelijke rustverstoorders hooren ook de late wandelaars. Wij gaan hier
over het algemeen vroeg slapen, en tegen een uur of tien, zijn de straten stil en
verlaten, afgezien dan van enkele nachtbrakers, die bij voorkeur door de straten
slenteren, soms tingelend op een mandoline, maar zeker altijd hardop met elkaar
pratende.
Maar de kroon spannen de ‘dansi-dansi's’ en de ‘verjari hoso's’. Als u tegen den
avond een stel muzikanten met een groote en een kleine trom in de buurt van uw
huis op een stoep ziet zitten, reken dan maar op een voorloopig slapeloozen nacht.
Een ‘dansi’ is een verzameling van menschen in een zoo klein mogelijke ruimte,
die zullen trachten daarin te dansen. Voor dit doel wordt de kamer ontmeubeld en
eenigszins versierd met bloemen en papieren slingers. Langs de wanden komen een
paar stoelen te staan en in een hoek van de beperkte ruimte dringen de muzikanten
samen.
Nu heeft men natuurlijk dansi's en dansi's. Bij sommigen gaat het heel deftig toe
en heeft men een heel behoorlijk orkest. Bij een gewone dansi echter, zoo'n echte
dansi uit de volksbuurt, bestaat het orkest uit de bewuste trom en een fluit, soms een
viool of een mandoline, en meestal nog een trompet. Deze muzikanten beginnen
meestal klokslag acht uur. Op de maat van hun lawaai-muziek draait en stept en
schuift men in groote benauwdheid door de kamer, in een ongelooflijke warmte en
benauwenis. Toch moet het wel zalig zijn, getuige de dichte drommen van
toeschouwers, die op straat staan, en deze heerlijkheid slechts uit de verte kunnen
gadeslaan.
Heeft men behoefte aan stilte en rust, dan moet men die niet in de stad zoeken, met
haar gramofoons en de huizen, die zoo dicht op elkaar gebouwd zijn, dat, als de buren
de trap opgaan, het klinkt, alsof ze bij jezelf inbreken.
Dan moet men gaan naar een plantage, waar, als om 6 uur de avond is ingevallen,
de rust heerscht en de vrede. Waar als de rivierboot voorbij is, geen mogelijkheid
bestaat, om door de menschen uit de stad bereikt te worden.
Wat kunnen daar de avonden mooi en stil zijn. Een maannacht aan de rivier, is als
een sprookje.
Heel stil glijdt het water voort, een late boot zweeft er geluidloos over heen en
laat een langen staart na in het maanlicht. De palmen huiveren in den avondwind en
ruischen met hunne lange blaren als verre regen. Een avondvogel zingt of fluit ergens
zijn eentonig en vaak herhaald lied.
Af en toe raakt een bries het water en maakt de zilveren maanbaan op het water
troebel. Een visch springt op en laat zich weer in het water vallen met een plons.
Heel in de verte beginnen de brulapen hun loeiend en heesch lied, dat wegsterft
in een rochelend brommend gezucht. Lantarendragers1) verschieten geluidloos en
zweven dansend in de diepe schaduwen.
Volkomen stilte heerscht er en eenzaam straalt een warmgele petroleumlamp uit
het huis en kronkelt de rook van een rustig vuurtje in een ‘smookpot’ tusschen de
donkere zwarte heesters naar boven.
1) Lichtgevende kevers. Red.
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Ned. Antillen.
Feestavond.
Een der beste teekenen van opgewekt Verbondsleven toont een Groep of Afdeeling,
wanneer zij een feestavond geeft en de belangstelling der leden daarbij niets te
wenschen overlaat.
Op zulk een avond mag onze Groep Nederlandsche Antillen bogen, die 28
December met een welverzorgd programma vele bewoners van Curaçao aan zich
heeft verplicht. Zijne Excellentie de Gouverneur met zijn adjudant, de commandant
van Hr. Ms. ‘Hertog Hendrik’ en de directeur der Curaçaosche Petroleum- en
Industrie-Maatschappij vereerden de zeer druk bezochte bijeenkomst in de mooie
zaal van de Sociëteit Asiento in Emmastad (Negropont) met hun tegenwoordigheid.
Zij werd geopend met het Wilhelmus door het orkest onder leiding van den heer
R. Boskaljon, waarna de voorzitter, de heer G. Ferguson een toepasselijk
welkomstwoord sprak.
Van de medewerkenden vermelden wij op de eerste plaats mevrouw v.d.
Waal-Misset, die door haar voortreffelijk pianospel en mevrouw Van Romondtvan
den Berghe, die met Nederlandsche liederen veel bijval oogstten, gelijk later de heer
Amelunxen (bekend als schrijver van het ten vorigen jare verschenen boek ‘De
Geschiedenis van Curaçao naverteld’) met zijn humoristische voordracht. Een
gemengd koor bracht met twee liederen een aangename afwisseling en het orkest
toonde met de uitvoering der ‘Holland Suite’ van Chr. Kriens (een Nederlandsch
toondichter in Amerika) meer eerbied voor Nederlandsche instrumentale muziek dan
menig muziekgezelschap in het moederland.
Na de rust werd zeer vlot een Nederlandsch blijspel vertoond.
De Curaçaosche pers gaf zeer vleiende beoordeelingen over dezen mooien
Verbondsavond. De Amigoe di Curaçao schreef, dat deze feestavond er zeker krachtig
toe zal bijdragen om een nauweren band tusschen Curaçaoenaars en Nederlanders
op Curaçao te leggen.
Verscheiden nieuwe leden traden toe.

Het voetspoor der vaderen
R.G. Anthonisz. †
In R.G. Anthonisz, den oprichter en voorzitter der Dutch Burgher Union op Ceilon,
die op 3 Januari is overleden (het doodsbericht bereikte ons juist nadat wij zijn
aanvankelijk herstel hadden vermeld) verliest de Nederlandsche stam een zijner
geestdriftigste voorvechters. Welk een kracht heeft deze man ontwikkeld, ondanks
een last van meer dan 80 jaren, ondanks een aangeboren behoudzucht, die veel
tegenstand wekte! Zijn plan werd bespot; het zou tweedracht veroorzaken; wat goeds
kon een vereeniging van Nederlandsche afstammelingen stichten! Deze en andere
tegenwerpingen overwon hij; hij spoorde de jeugd aan tot oprichting van een
‘Hollandsche Gezelschap’. Dat sloeg een bres in den muur en in 1907 werd de Union
gesticht, die tot heden toe voortdurend in kracht won. Anthonisz voelde, dat de
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afstammelingen der Nederlanders hun eigen aard gingen verliezen, dat hun
gemeenschap dreigde uiteen te vallen. Door den band te herstellen, die tegelijk een
band is met het stamland, verwierf hij zich een onvergankelijke verdienste.

In de Ceylon Daily News brachten verschillende schrijvers hulde aan Anthonisz'
nagedachtenis. Zij meenen evenwel, dat hij te veel in het verleden leefde en stellen
daartegenover de Nederlanders in Nederland en in het Verre Oosten. ‘De planters te
Batavia’, schrijft een hunner, ‘zijn allen planters in het Oosten vooruit. Zouden wij
niet lessen van hen aannemen, inplaats van geheel of zelfs maar hoofdzakelijk op
het roemrijke verleden te teren?’ Indien het een ‘burgher’ is die dit schreef, mogen
wij daarin de belofte lezen, dat de Union op den door Anthonisz gelegden grondslag
zal voortbouwen in den geest van den nieuwen tijd.
In het Kon. Aziatisch Genootschap te Colombo is de nagedachtenis van den heer
Anthonisz herdacht; is zijn uitgebreide kennis van de Nederlandsche taal zoowel als
zijn voortreffelijk archievenwerk geprezen. Niemand kende de gemeenschap, waartoe
hij behoorde, beter dan hij. Staande bracht de vergadering hulde aan zijn verdienste.
De heer Anthonisz is gehuwd geweest met mej. Deutrom uit Colombo en na haar
dood met mej. Sophie Pieters uit Amsterdam, die in 1921 overleed. Een paar jaren
geleden werd in het gebouw der Union een geschilderd portret, waarvan wij hierbij
'n afdruk geven, onder levendig huldebetoon geplaatst. Onlangs vermeldden wij het
verschijnen van het eerste deel van zijn groot geschiedkundig werk over den
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Nederlandschen tijd op Ceilon; het is te hopen, dat deze arbeid niet onvoltooid zal
blijven!
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Nederlanders in Amerika.
1II.
Iets uit het boerenleven in het Midwesten.
(P. Mouw in Sioux County, Iowa).
Toen ik voor eenige jaren de Nederlandsche nederzettingen in Noord-Amerika
bereisde, bracht ik ook eenige dagen door in het welvarende stadje Orange City, de
hoofdplaats van Sioux County in het Noordwesten van Iowa, naar algemeen erkend
wordt een der meest welvarende landbouwgebieden in de Vereenigde Staten en
grootendeels door Nederlandsche boeren bewoond.
Al spoedig vernam ik, dat tot de in hun bedrijf meest vooraanstaande boeren in
de nabijheid der stad behoorde de Gelderschman P. Mouw, afkomstig uit de omstreken
van Apeldoorn en vermaard tot ver buiten de grenzen van Sioux County, ja zelfs
buiten die van den Staat Iowa, vanwege het prachtige vee en de kostelijke varkens,
welke hij wist te fokken.
In gezelschap van den toenmaligen burgemeester van Orange City, den uit
Noord-Holland afkomstigen landbouwerszoon Gerrit Klay, thans nog onze viceconsul
aldaar, bracht ik op een schoonen morgen Mouw een bezoek, een der aardigste, welke
ik mij onder de Nederlandsche Amerikanen herinner. Hoe geheel en al Nederlanders
waren de Mouws, hoewel reeds vijftig jaren in Amerika woonachtig, gebleven! Hoe
Nederlandsch nog waren hun gewoonten, hoe zuiver klonk nog hun Nederlandsche
taal en dat ondanks het feit, dat de oude heer Mouw uit den aard van zijn bedrijf
voortdurend met ‘echte’ Amerikanen in aanraking kwam, zoodat ‘afzondering’ hier
ter verklaring van het feit niet mag worden aangenomen. Wat een heerlijk kop koffie
met koek werd ons op echt Nederlandsche wijze om elf uur 's morgens - wanneer
geen Amerikaan aan koffiedrinken denkt - aangeboden. Hoe genoeglijk ouderwets
slurpte Mouw zelf de heete koffie van zijn schoteltje - gehaast, als hij was, om ons
zijn vee maar ook zijn woning te laten zien. Want ook deze laatste vormde zijn trots.
Waren de stallen toch op Amerikaansche, meer practische wijze ingericht, met daar
achter een groote silo - bergplaats voor veevoeder -, het, gelijk ook overal elders in
Amerika, geheel afzonderlijk staande woonhuis was gebouwd naar het voorbeeld
van een Nederlandsche villa te Apeldoorn: bouwtrant ± 1890 - dus overigens niet
veel zeggends. Maar wat waren de Mouws hier trotsch op, zoo trotsch, dat zij
eenigszins teleurgesteld
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waren, dat ik niet hun woning, maar wel hun vee en stallen kiekte. Later zonden zij
zelf mij een foto van hun woning, die hierboven is opgenomen.
Nu had het mij getroffen, dat het vee van Mouw geen Nederlandsch maar Engelsch
stamboekvee scheen te zijn. Het Hollandsche aardde niet in het Midwesten, verklaarde
hij mij. Blijkbaar heeft mijn vraag hem langer bezig gehouden, dan ik toen kon
vermoeden, want, later in Nederland teruggekeerd, ontving ik den volgenden brief,
tevens een bedankje van de door mij aan de familie toegezonden kiekjes.
Orange City, Sioux County, Iowa, Nov. 3, 1921.
Mr. J.v. Hinte,
Waarde Heer. Uw brief ontvangen met de kiekjes die zijn goed. het spijt
mij dat gij geen kiekje van het huis heb. vooral omdat er veel Hollanders
zijn, die de gedachte hebben dat wij in Amerika maar in planken hokjes
woonen en ons huis is een steenen huis. Wij zullen uw een kiekje van het
huis sturen, het is al wat oud maar het is tog van steen. de Portretten van
mij en mijn vrouw zijn genomen in 1920. Wij zijn in 1868 in Amerika
gekomen, in 1876 getrouwd, de reden, dat ik Hereford Engels vee verkies
boven Hollands is om dat ze veel gemakkelijker vetten, meer vleesdragend
vee. Hollands vee is het beste hedendaag bekend voor veel melk. doch
niet de vetste melk. en een ander reden is om dat het hier erg koud is voor
Hollands vee omdat ze weinig haar hebben en dun vel. hoewel hier veel
Hollands vee is inzonderheid voor menschen die melk verkoopen in de
steden want ze geven veel melk. maar ze zijn veelal mager gedurende de
winter. California is beter geschikt voor Hollands vee. daar hebben wij 2
jaar geleden veel Hollands vee gezien, daar is het climate zagter. maar ik
heb mij niet op melken toegelegt doordat ik geen hulp had als gehuird. en
dan betaald het niet gehuirdde knegten willen bijna niet melken, wanneer
ze daags in het land moeten werken en de Herefords en ander vleesdragent
vee dan doen de kalver het melken en wanneer ze een jaar oud zijn brengen
ze meestijd meer vrij geld op dan eenige koe met melken, wanneer men
het volk er voor huiren moet, diensmeiden melken hier niet zooals in
Holland.....’
Vriendelijke Groete
PETER MOUW.
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Met het oog op de beschikbare ruimte geef ik hier slechts het eerste gedeelte van
dezen brief letterlijk weer, voldoende echter om het geschreven Nederlandsch van
dezen pionier te leeren kennen en om een indruk te krijgen van eenige
veeteeltvraagstukken. In de 17de eeuw (1650) trouwens werd reeds door Nederlanders
in Amerika opgemerkt, dat Engelsch vee en Engelsche varkens er beter tierden dan
die uit Nederland. Zij eischten minder zorg en zijn beter tegen den winter bestand.
Dr. J.v. HINTE.
Amsterdam.
Van Breestraat 104bv.
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De Nieuw-Nederlanders en hun nakroost.
II. (Slot).
Nieuw-Nederlanders, hunne verspreiding over Noord-Amerika.
A. De Vereenigde Staten.
Van al de nederzettingen in Nieuw Nederland zijn die op Manhattan, die langs de
Noord Rivier (de Hudson), die op Staten Eiland en Lang Eiland het meest talrijk,
volkrijk en het meest bekend geweest. De kolonisten aan de Zuid-Rivier (de
Delaware), hoewel vooral na 1658 sterk in het aanwassen, hadden, behalve dan in
de ‘Stads-colonie’, Nieuwer Amstel, tijd noch gelegenheid gehad, om zich te
concentreeren en te organiseeren.
Er waren verder, reeds omstreeks 1640, Nederlanders, onderdanen der
Staten-Generaal, in de Engelsche koloniën ten Noorden zoowel als ten Zuiden van
Nieuw Nederland, in New England en in Virginië. Hunne belangen werden tijdens
den eersten Engelschen Oorlog, alhoewel zij aan de West Ind. Comp. niet onderhoorig
waren, door Pieter Stuyvesant ter harte genomen. Ik noem slechts de Ned. vestigers
van dien tijd op het Chesapeake Schiereiland, als: Huygh Cornelissen, Daniël
Dercksen, Hendrick Wageman, Pieter Jacobsen, Abraham van Sloten en Abraham
Jansen. Kapitein Jan Jacob, lid van de Ned. vluchtelingengemeente te Frankendaal,
in de Palts, handelde toen ook geregeld in Virginië.
Reeds is door anderen opgemerkt hoe, terstond na de eerste Engelsche bezitneming
van N. Nederland, in 1664, sommige N. Nederlanders naar de zuidelijke Engelsche
koloniën in Noord Amerika togen. Spoediger dan in Zuid-Afrika, werden in N.
Amerika de Engelsche autoriteiten zich bewust van de waarde der Ned. vestigers,
die zij in nieuw veroverde koloniën aantroffen, en zij maakten dra gebruik van dezer
bekendheid en vertrouwdheid met land en klimaat.
Op uitnoodiging van Engelsche autoriteiten vestigden zich in 1674, nadat reeds
in 1671 voor hen een plaats bereid was, sommige Nieuw-Nederlandsche gezinnen
aan de Ashley River, in South Carolina, aan wier mond Charleston nu ligt ter plaatse,
waar meer dan een eeuw voordien, een Hugenotenkolonie, door Admiraal de Coligny
ingericht, zich had trachten te vestigen. Andere N. Nederlanders, niet geheel tevreden
met ‘the Duke' Government’ in het voormalige N. Nederland, volgden spoedig naar
deze ‘Crown Colony’ en zetten zich neer langs de Edisto River en de Santee River
in S. Carolina. Daar werd in 1690 dit niet-Engelsche bevolkingselement versterkt
door de aankomst van vele voortvluchtige Protestantsche gezinnen. In de vroege
18de eeuw kwamen hier nog tal van Fransch-Zwitsers en Duitschers bij. Onder de
talrijke (3000) leden van de ‘Huguenot Society of South Carolina’ komen nog vele
voor, die langs een of andere linie afstammen van deze migreerende
Nieuw-Nederlanders van 1674.
Was dit alreeds een ‘verspreiding’, de andere voortgang van het Nieuw
Nederlandsche element in Amerika, tot op 1800, was meer eene ‘uitbreiding’ stap
voor stap, met oudere nederzettingen als basis. Na 1800 of daaromtrent wordt die
voortgang weer meer eene ‘verspreiding’ van individuen, dan eene ‘uitbreiding’
groepsgewijs.
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In Dr. Van Hinte's werk zijn reeds genoemd de ‘trekken’ of migratiën van N. Ned.
geslachten van Lang Eiland naar de Raritan River en andere oorden in New Jersey,
vroeg in de 18de eeuw; de ‘Kentucky trek’ uit Westelijk New Jersey en Zuidelijk
Pennsylvanië, en de ‘Mohawk trek’ gedurende en op het eind der 18de eeuw. Kort
na 1800 was er nog eene migratie van N. Ned. afstammelingen uit New-Jersey naar
het Noord-Westen van den staat New York; tevens een voorttrekking uit Kentucky
naar de nieuw verkregen streken over de Mississippi River. Deze streken, ‘the
Louisiana Purchase’ van 1803, danken de Ver. Staten aan het beleid van hun gezant
te Parijs, Robert Livingston, een man van Schotsch-Nederlandschen oorsprong, die
zeer goed Nederlandsch sprak. Met Amerikanen van anderen, meest Schotschen
oorsprong uit Kentucky, gingen deze ‘Kentucky Dutchmen’ verder westwaarts. Thans
kan men dit pionierelement nog nagaan in Colorado, vooral in Denver, waar iemand,
met Nieuw-Ned. familienamen bekend, deze in het stadsadresboek terstond kan
onderscheiden van die van latere Nederlandsche herkomst.
Daar bijna alle Nieuw-Nederlanders tot de Gereformeerde Kerk behoorden, kan
men bij het opsporen hunner nakomelingen de geschiedenis en voortgang der
Nederduitsch Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika als een leiddraad
gebruiken. Het is de verdienste van de ‘Holland Society of New York’ (in aard en
wezen een ‘New Netherland Society’ en derhalve niet Hollandsch, maar
Amerikaansch), door Dr. van Hinte wel gekenschetst, dat zij eene verzameling heeft
aangelegd van afschriften van de doop-, trouw- en begraafregisters dezer Gemeenten
van de vroegst bestaande tot op 1800. De verzameling, de boeken van ongeveer
tachtig Gemeenten omvattend, is in hoofdzaak het werk geweest van den heer
Dingman Versteeg, die thans, rustende te Zierikzee, zijn geboorteplaats, woont. Ik
zelf heb van deze verzameling een gedetailleerden inventaris mogen opmaken, die
in het Jaarboek voor 1912, van genoemde Vereeniging is gepubliceerd. Toch moet
men zich bij onderzoek niet al te dicht bij dit ‘kerkpad’ houden.
Gelijk toch vóór 1700 reeds velen van Nieuw-Nederlandsche bloede Episcopaal
werden, zoo werden omstreeks 1800 velen van N. Ned. afstamming van Nederduitsch
Gereformeerd, Presbyteriaansch of Engelsch Gereformeerd. Op sectarisch gebied
was dit niet veel meer dan een kwestie van taal.
De oude Nieuw-Nederlandsche taal toch was omtrent 1800 vrij wel aan het
verdwijnen. Hield deze zich nog één of hoogstens twee geslachten staande, in de
oudste nederzettingen, waar ze taai en ingeroest was, de Westelijke pioniers van N.
Ned. stam waren wel de eersten, die ze opgaven. Vooral de ‘Kentucky Dutch’ werden,
door vermenging met de Schotten aldaar, weldra Presbyteriaan. Van dien tijd af vindt
men vele N. Ned. geslachtsnamen in de registers der Presb. Kerken, en vele Schotsche
in die der ‘Dutch Reformed Churches’.
De verspreiding, uitbreiding en toeneming van het Nieuw-Ned. bevolkings-element
in de Ver. Staten is verder vooral na te gaan uit de resultaten der eerste Amerikaansche
Nationale Volkstelling, in 1790. Een deel van dit kostbare materiaal ging (een der
vele ellendige gevolgen van oorlog), in den oorlog met Engeland in 1812, bij den
brand in het Capitool te Washington, verloren. Bewaard zijn gebleven die van de
staten: New York, Pennsylvania, geheel
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Nieuw Engeland, Maryland, en N. en Z. Carolina. Vernield zijn die van: New Jersey,
Delaware, Virginië, Kentucky, Georgia en Tennesee. Bij het verlies der eerste vier
dezer zes heeft de geschiedvorsching aangaande Amerika's Nieuw Nederlandsch
element het meest geleden. Die van New Jersey waren van het grootste belang voor
de kennis van den groei van den N. Ned. stam beide van de Noord- en van de
Zuid-Rivier; die van Delaware, Virginië en Kentucky voor die van de Zuid Rivier
voornamelijk, al was er in Kentucky ook veel van het Noord-Rivier N. Ned. element.
Dit is te meer te bejammeren, daar reeds het 17de eeuwsche historische materiaal
omtrent deze Zuid Rivier geslachten zoo schaarsch was. Gelukkig houden de bewaarde
volkstellingregisters van 1790 voor de staten Pennsylvanië en Maryland althans iets
omtrent hen in, alsmede die gedeelten van de registers voor Virginië, die uit
voorloopige kladlijsten gereconstrueerd hebben kunnen worden.
Ook bevat de geschiedenis der Ned. Ger. Kerken in Amerika geen leiddraad voor
die dezer Zuid-Rivier N. Nederlanders en hun nazaten. Behoudens eene kleine,
eenigszins bizondere Episcopaalsche Gemeente toch, voor enkelen hunner in het
eind der 17de eeuw door Ds. Laurentius van den Bosch in Maryland gesticht, zijn
zij allen, zoo zij naar het Zuiden togen in de Kerk van Engeland en, zoo zij naar het
Noorden togen, in andere Protestantsche genootschappen terecht gekomen.
Er is natuurlijk in deze volkstellingsregisters van 1790 met de Dietsche en
Hugenootsche familienamen, waar het de spelling betreft, wel eens vreemd
omgesprongen, maar men kan ze ziften en zelfs de oude Nieuw Nederlandsche van
de later erbij gekomen Nederlandsche onderscheiden. Het is hier niet de plaats voor
de uittreksels door mij gemaakt. Voldoende zij het te zeggen, dat de lijst van New
York het langst is, daarna die van Pennsylvanië, terwijl die van Maryland, Virginië,
N. en S. Carolina niet onbelangrijk zijn, en dat zelfs voor de staten van New England,
die van Connecticut, Massachusetts en Vermont, ja, Rhode Island en Maine mee
kunnen tellen. In de Zuidelijke Staten hebben N. Nederl. namen veelal hun ‘van’
verloren.
Voor den groei (of, helaas! hier en daar het afnemen) van het N. Ned. element in
de Ver. Staten (de Burgeroorlog heeft onder hen zijn tol geeischt), na 1800, kan men
het best de verschillende plaatselijke adresboeken raadplegen. Die van de Stad
NewYork loopen van het jaar 1800 af tot op heden onafgebroken door. Verzamelingen
van Noordamerikaansche adresboeken, Canada inbegrepen, vindt men in de ‘New
York Public Library’ en in de ‘Library of Congress’.

B. Canada.
Een zelden vermeld gedeelte van den Nieuw Nederlandschen stam leeft in Canada
voort. Men moet niet vergeten, dat tijdens de Amerikaansche Revolutie lang niet alle
afstammelingen van Nieuw-Nederlanders het principe van nationale onafhankelijkheid
voorstonden. Velen zagen geen reden, om geheel met het Engelsche moederland te
breken. Het waren veelal zulken, die door banden van kuituur, religie of stoffelijk
belang aan Engelschen en Engeland waren verbonden. Zij hielden zich bij de
‘Loyalisten’, terwijl vaak broeders of andere verwanten de zijde der Staten kozen.
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Toen bij het zegevieren der Staten deze Loyalisten zich van hun landbezit en al
beroofd zagen van regeeringswege, toog een menigte hunner naar het vaste land van
Canada of naar de z.g. Maritieme Provinciën, Nova Scotia en New Brunswick.
Of hier groep-migratie bestaan heeft, voorzoover het het Nieuw-Nederl. element
betreft, hebben wij niet kunnen ontdekken. Het staat vast, dat zij, zoo ze al tot de
Ger. Kerk behoorden, uit noodzaak, om hun beperkt getal, zich bij andere
Protestantsche gezindten hebben gevoegd.
Enkele weinige Loyalisten van Nieuw-Nederlandschen stam, met name aristocraten
zooals leden van de geslachten Bayard, De Peyster, Ritzema, en Philipse, hebben
zich, mogelijk om hun Amerikaansch landeigendom te beschermen, in Engeland
neergezet. Van dergelijke geslachten bestaan er nog takken in Engeland en het
Britsche Rijk.
De migratie der Loyalisten uit de provincie NewYork begon reeds in 1775, was
op het sterkst omstreeks 1780-82, en hield aan enkele jaren na den oorlog. Soms
kwam een Loyalist zelf na jaren in zijn oud geboorteland terug, of in meer gevallen
de kinderen of kleinkinderen. Nog omstreeks 1860 werden in oude
Nieuw-Nederlandsche nederzettingen zulke teruggekeerden meest met den nek
aangezien.
Het meerendeel hunner echter bleef in Canada, vooral in de Provincie Ontario. In
onze dagen treft men weer vele van deze Nieuw-Nederlandsche Canadeezen, of
Canadeesche Nieuw-Nederlanders, in de Noordelijkste staten der Vereenigde Staten
aan. Zonder kennis van hunnen tak valt het vaak moeilijk den stamboom van een
oud Nieuw-Nederlandsch geslacht volledig te krijgen.
De namen van sommige Nieuw-Nederlandsche geslachten, die Staatsche zoowel
als Canadeesche takken hebben, wil ik hier noemen:
Ackerman, Ackerson (Ockerse), Anthony, Banta, Bayard, Bergen, Blauvelt,
Booram (Burum), Burtis (Alberti), Brevoort, Brinckerhof, Clements, Clopper, Cool,
Covert, Corteljou, Cruger, Cuyler, Couwenhoven, De Boogh, Decker, De Foreest,
De la Plaine, De Mill, Derickson, De Peyster, Ditmars, Dorland, Du Bois, Du Mont,
Duyckinck, Dyckman, Egbert, Eltinge, Fonda, Garrison (Gerritsen), Gravensteyn,
Hendrickson, Herring (Haring), Heyden, Hoffman, Hooghteiling, Kline (Kleyn),
Koster, Lamberson, Lefferts (oorspronkelijk Hagewout, als komende van Leffert
Hagewout), Lent, Leydecker, Lott, Low (Louwen), Luyster, Meyer, Myers,
Nordstrand, Peterson (Pieterse), Polhemus, Post, Pruyn, Quackenbosch, Rapalje
(Rapparlier), Remsen, Ritzema (eigenlijk een post-N. Ned. geslacht), Rose (Roos),
Roome, Ryder, Ryerson, Schenck, Schurman, Schuyler, Snyder, Spiers, Springer,
Staats, Suydam, Switzer, Tenbroek, Traphagen, Van Blarcum, Van Brunt, Van Buren,
Van Buskirk (Van Boskerk), Van Cortland, Van Dam, Van den Burgh, Van der Poel,
Van Deusen (Van Deursen), Van Dyck, Van Duyn, Van Emburgh, Van Horn, Van
Hoesen (Van Husum), Van Orden, Van Norden (Van Naarden), Van Pelt, Van
Schaack, Van Vleck, Van Wert (Van Weert), Van Vorhes (Voorhees), Van Voorst,
Van Winckel, Van Wyck, Van Zand, Viele, Vroom, Waldron, Warner, Woltma
(post-N. Ned.), Wyckhof, Wynant, Zabriskie. (Burtis of Alberti komt van een Italiaan,
Zabriskie van een Pool in Nieuw-Nederland).
Dit is slechts een deel der N. Ned. familienamen in Canada, en al de N. Ned.
familienamen daar
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vormen slechts een klein deel van het totaal der N. Ned. geslachtsnamen in Noord
Amerika.
In 1926 heb ik nog een bejaard lid ontmoet van het N. Ned. Loyalisten-geslacht,
Swart, uit New London, Ontario, die af en toe nog wel eens een ‘Mohawk Dutch’
woordje of zinnetje in haar conversatie mengde, als: ‘Dar gat en zwarte frou!’
De schrijver dezer bijdrage heeft een kaart-katalogus aangelegd van N. Ned.
stamvaders van nog bestaande Noord Am. geslachten, die reeds meer dan vijfhonderd
kaarten bevat.
In de bovenstaande opmerkingen heb ik alleen maar den gang der Nieuw Ned.
geslachten in Noord Am. in de rechte manlijke liniën nagegaan. De familienamen,
zooals die in onderscheiden bronnen voorkomen, waren mijn gidsen. De N. Ned. en
hunne afstammelingen hadden, althans tot op ongeveer 1800, in het algemeen groote
gezinnen. Het nakroost der dochters, de vrouwlijke liniën, is grootendeels in het
element zelf weder geabsorbeerd. Toch zijn er natuurlijk in den loop der eeuwen
duizenden van dochters van N. Ned. afstamming buiten het N. Ned. element gehuwd.
Traditiën waren soms in die vrouwlijke, niet N. Ned. familienamen dragende liniën
het sterkst. De vrouw onthoudt, waar de man vergeet.
Over de taal der N. Nederlanders is reeds door anderen gehandeld. Vooral na 1674
hadden eerst in zekere nederzettingen de dialecten, zooals ze van ouds in Nederland
bestaan, als Zeeuwsch, Geldersch, Brabantsch, de overhand. Men kan omstreeks
1690 in de testamenten door sommige oude Walen in het voormalig N. Ned. gebied
gemaakt, duidelijk zien, waar zij hun Dietsch geleerd hebben. In de vroege 18de
eeuw is er uit deze lokale spraken een dialectus communis, een waar
Nieuw-Nederlandsch, ontstaan met twee hoofdtakken, het Jersey Dietsch en het
Mohawk Dietsch, wier vitaliteit zich ook het langst, zelfs tot na het midden der 19de
eeuw getoond heeft. Spontane literatuur is er, naar ik meen, in dit Nieuw-Nederlandsch
niet.
Ook in zijn meest bedorven toestand heeft het N. Nederlandsch nooit zulke hoogst
versleten vormen vertoond als het Zuidafrikaansch. Het idioom heeft het eerst en het
meest geleden en voor Engelsch idioom plaats gemaakt, terwijl eerst nog de zinsbouw,
later nog de woordenschat min of meer Dietsch was. Dit verlies van idioom, de geur
en smaak der taal, verklaart hoe menschen, die hier pas uit Nederland komen, het
singuliere Jersey Dutch en Mohawk Dutch niet begrijpen, maar wèl zij die hier
Engelsch geleerd hebben. Nieuwe woordvorming heeft nog eerst in zekere mate het
tekort in idioom en zinsbouw zien te dekken. Het Mohawk Dutch heeft woorden als:
een ‘voor-de-vuur’ (een haardscherm), ‘edelvrolijken’ (uit pleizier-rijden gaan), enz.
Maakt men er werk van, dan kan men nog hier en daar in New Jersey een persoon,
veelal een ouden neger, vinden, die de taal nog spreekt. Deze kan dan desnoods wel
een natuurlijk, huidig Nederlandsch dialect, maar minder gemakkelijk het moderne,
steeds min of meer geaffecteerd uitgesproken, literair, beschaafd
standaard-Nederlandsch verstaan.
De Nieuw-Nederlandsche geslachten bleven gedurende de 18de eeuw niet door hun
kerkverband alleen aan Nederland en de Nederl. taal en kultuur verbonden. Literatuur
uit Nederland heeft bij hen niet veel aftrek gevonden, tenzij dan bijbels, psalmboeken,
theologische werken of kerkrechtelijke verhandelingen, en nu en dan een politiek
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geschrift. Er zijn te New York en te Philadelphia in die eeuw enkele boekjes in het
Nederlandsch gedrukt en enkele uit Holland herdrukt. Voor de 18de-eeuwsche
Hollandsche belletrie, hadden zelfs de meer ontwikkelde N. Ned. afstammelingen
tijd noch lust. Zij hadden wel andere dingen aan het hoofd. Sommige piëtistische
dichtbundels waren geliefd. Jodocus van Lodensteyn had een nicht, Sophia van
Lodensteyn, in N. Nederland. Haar man. Carel de Beauvois, was Secretaris van
Breuckelen (Brooklyn) op het Lang Eiland. Hijzelf was een neef van Herman
Sachtleven en schilderde ook. De dichters Selyns en Steendam hebben, voorzoover
ik weet, geen N. Ned. navolgers gevonden. Enkele portretten zijn er geschilderd door
Strijcker, en enkele landschappen, veel later, door Van der Lijn. Er zijn in het Museum
te Worcester, in Massachusetts, nog twee olieverfportretten van vóór 1674, in N.
Nederland door onbekende hand geschilderd.
Bovenal hebben echter handel en scheepvaart de heele 18de eeuw door het
Nederlandsche element van den ouden stam, zoowel als de bijgekomenen in
Noord-Amerika met het oude moederland in contact doen blijven. Amerika had vóór
1812 slechts de ruwste vormen van industrie ontwikkeld. Al het andere moest uit
Europa komen en veel kwam òf rechtstreeks, òf langs een omweg uit Nederland.
Handelscorrespondentie, contracten, koopmansboeken, desbetreffende, waren alhier
veelal in het Nederlandsch. Fragmenten van zulk materiaal komen nog nu en dan
voor den dag. Er is zulk een kasboek van een ‘Dutch merchant’ in Poughkeepsie.
N.Y., in de Universiteitsbibliotheek van Yale, New Haven, Conn. Ik zelf heb
handelsbrieven van de geslachten Hoogland, Schenck en Cregier, dateerende van
1671 af, waarin ook allerlei oudvaderlandsch nieuws, als de dreigende oorlog enz.
vermeld wordt.
De relatiën met andere Ned. of voormalig Ned. koloniën in Amerika, die in West
Indië, zooals Curaçao, eens door Stuyvesant bestuurd, werden ook door de 18de
eeuwsche kooplieden en reeders van N. Ned. stam te New York en Philadelphia
onderhouden. Velen ontzagen zich voor den sluikhandel niet. Velen werden rijk door
deze betrekkingen. Sommigen hunner hebben zelfs takken van hun geslacht in
West-Indië gehad, waarvan later weer loten in Nederland beland zijn.
Het vee der Nieuw-Nederlanders is voorzeker op den veestapel van Amerika van
invloed geweest. Wie zal het na den invoer van het talrijke Friesche vee alhier nog
na kunnen gaan? Reeds in 1631 heeft de stichter van Rensselaerswijck, Kiliaen van
Rensselaer, door zijn ‘bouwmeester’, Wolfert Gerritsen van Couwenhoven, den
veestapel van geheel Nieuw-Nederland pogen te regelen.
Minder moeilijk zijn de afstammelingen na te gaan van vruchtboomen in N. Ned.
ingevoerd, als zijnde meer aan plaats en klimaat gebonden dan levende have. Ik heb
hooren beweren, dat men in onderscheiden streken van den staat New York, als in
de Mohawk Valley en de Cazenovia Valley nog terdege de Hollandsche en Geldersche
appelsoorten van andere onderscheiden kan. Het is wel bekend, dat een pereboom,
door Pieter Stuyvesant geplant, meer dan twee eeuwen gestaan heeft. Was er één
pereboom, dan waren er meer.
Nog dient gezegd te worden, dat de Nieuw-Ned.
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afstammelingen, ook van onzen tijd, den naam van nijver, arbeidzaam, eerlijk en
spaarzaam te zijn ten volle bewaard hebben. Zij zijn meest bemiddeld en welvarend,
vaak schatrijk, zelden arm. De enorme statistieken van misdaad en schandaal, waarin
wel vele namen van andere Amerikaansche oud-koloniale geslachten voorkomen,
bevatten slechts hoogst zelden een Nieuw-Nederlandschen naam.
Engelschen staan dikwijls verbaasd over het feit, dat de Engelsche afstammelingen
in Amerika niet meer ‘Engelsch’ zijn, dan ze zijn. Nederlanders, Franschen,
Duitschers, Zweden toonen dezelfde verbaasheid omtrent Amerikaansche
bevolkingsbestanddeelen van hunnen nationalen oorsprong. De reden is, dat de meeste
17de-eeuwsche Amerikaansche kolonisten dezer nationaliteiten reeds vóór hunne
emigratie in zekere mate geinternationaliseerd en boven hunne nationaliteit
uitgewassen waren. Dit internationaal cement plus het gemeenschappelijke
pioniersleven gedurende ettelijke geslachten daarna in Amerika, heeft veel tot de
amalgamatie bijgedragen waarvan het Am. volk van 1776 het resultaat was.
Ten onrechte tracht het ‘rampante’ nationalisme der Europeanen, door verleden
oorlogstoestanden overprikkeld, thans nog nationale munt te slaan uit hunne
ethnologische bijdragen tot het ontstaan en den groei van het Amerikaansche Volk.
Wel kan deze factor in de geschiedenis der Amerikanen tot verder internationaal
contact, verstand, vriendschap en verbroedering leiden.
LOUIS P. DE BOER M.A.
Washington D.C.
222 Second Street, N.E.

Hoofdbestuur
Begrooting 1930 van het Hoofdbestuur.
Ontvangsten:
Bijdragen der Groepen:
Vlaanderen

f 500.-

Nederland

f 7500.-

Ned. Indië

f 1000.-

Suriname

f 300.-

Ned. Antillen

f 400._____

f 9700.-

Zelfst. Afdeelingen:
Bloemfontein

f 24.-

Kaapstad

f 355.50

Weenen

f 112.-
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Roemenië

f 115.-

Tsjecho Slowakije

f 127.-

Londen

f 103.50

Nieuw-Nederland

f 159._____f 996.-

Algemeene leden en
vertegenwoordigers

f 1600.-

Leden, door den
f 2500.propagandist aangebracht
Achterstallige bijdragen

p.m.

Rente Steunfonds I

f 5000 -

Rente Steunfonds II

f 50-

Regeeringssteun

f 10000.-

Bijdrage Groep Nederland f 1600.v. kantoorwerkzaamh
A.N.V.-geschriften

f 300.-

Onvoorzien

f 150._____
f 31896.-

Uitgaven.
Bezoldigingen, pensioenpremie,
rentezegels

f 11050.-

Kantoorhuur, Verwarming enz

f 1664.-

Porti

f 1100.-

Kantoorbehoeften

f 500.-

Hoofdbestuur

f 1000.-

Neerlandia

f 7000.-

Taalwacht

f 100.-

Propaganda Nederland

f 3200.-

Museum en Boekerij

f 350.-

Overige werkzaamheden artt. 3 en 4

f 4100.-

Boekencommissie

f 1500.-

Onvoorzien

f 332._____
f 31896.-
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Beknopt overzicht der vergadering van het Hoofdbestuur van 15
Februari 1930, te 's-Gravenhage.
Aanwezig: de heeren P.J. de Kanter, voorzitter; J.E. Bijlo, secretaris; Mr. B. de Gaay
Fortman, penningmeester; Mr. W.J.L. van Es, Dr. H. Ferguson, O.L. Helfrich, Mr.
Dr. P.H. W.G.v.d. Helm, Dr. H.W.E. Moller, Kol. K.E. Oudendijk, J.N. Pattist, J.W.
Roessingh van Iterson, Mr. Dr. W.M.G. Schumann, W.P. van Reede van Oudtshoorn
en C. van Son, administrateur.
De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat bericht van verhindering
is ingekomen van de heeren: Mr. W. Thelen, M.J. Liesenborghs, J.M. Lauwerijs, R.
Zuyderhoff, J.D. Koster en stelt daarna aan de orde:

Punt I. Notulen der vergadering van 16 September 1929.
Goedgekeurd.

Punt II. Begrooting voor 1930.
Deze wordt na toelichting door den algemeenen penningmeester met enkele
wijzigingen goedgekeurd.1)

Punt III. Voorstel van Mr. W.J.L. van Es, om een door hem ingediende nota
over ‘De Bevordering der Dietsche Beschaving’ in bespreking te nemen en
als leidraad te bezigen voor de verwezenlijking van de daarin uitgesproken
gedachten.
Na uitvoerige gedachtenwisseling wordt besloten:
1. In overleg te treden met de Senaten der hoogescholen over de inrichting van
Academische leergangen voor stamverwanten en buitenlanders, die kennis
willen maken met de Nederlandsche beschaving;
2. voor de oprichting van een studententehuis in een der Nederlandsche hoofdsteden
een commissie te benoemen;
3. op de wenschelijkheid van studiebeurzen voor het volgen der leergangen de
aandacht gevestigd te houden.

Punt IV. Voorstel om door het A.N.V. een Lijst van Nederlandsche
wetenschappelijke werken te doen uitgeven.
Het plan vindt algemeene instemming, maar nader overleg met den samensteller is
noodig, omdat vast moet staan dat ook buiten Nederland verschenen Nederl. werken
1) Zie hiervoor.
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er in worden opgenomen, en de geschatte omvang van het boek dan waarschijnlijk
te laag is.

Punt V. Voorstel van het Dag. Bestuur om f 250.- beschikbaar te stellen voor
de Zuidafrikaansche studentendagen, welke van de N.Z.A.V. en het A.N.V.
uitgaan en dit jaar te Amsterdam zullen gehouden worden en waaraan
verbonden zullen zijn een tocht naar Alkmaar en de Zuiderzeewerken en
een ontvangst door het gemeentebestuur van Den Helder.
Goedgekeurd.
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Punt VI. Voorstel van het Dag. Bestuur om te voldoen aan het verzoek van
Prof. Dr. G. Besselaar te Pieter Maritzburg tot beschikbaarstelling van
boekprijzen, uit te reiken bij de Taalexamens, die in het werkjaar April
1930-April 1931 door de Suid-Afrikaanse Eksamenkommissie zullen worden
afgenomen.
Goedgekeurd.

Punt VII. Voorstel van het Dag. Bestuur om een credite van f 150.- te openen
voor den aankoop van allerlei kleine rolprenten (zoogenaamd filmjournaal).
Goedgekeurd.

Punt VIII. Voorstel van Mr. W.J.L. van Es tot opening van een crediet van
f 200.- voor een onderzoek naar de emigratie van Noord- en Zuidnederlanders
in het bijzonder naar Frankrijk.
Het crediet wordt toegestaan. Een sociologisch-geografisch candidaat zal een
onderzoek instellen betreffende de plaatsen van vestiging van Nederlanders en
Vlamingen in Frankrijk, en nagaan wat er te doen is om die vestigingen voor de
Nederlandsche cultuur te behouden.

Punt IX. Voorstel van Mr. W.J.L. van Es om een crediet van f 25.- te openen
tot het nemen van abonnementen op tijdschriften, handelend over
Jeugdbeweging, Jeugdherbergen, Padvinderij in Noord- en Zuid-Nederland.
De Voorzitter acht het niet uitgesloten, dat hieruit een poging kan voortkomen om
weer vat op de jongelingschap te krijgen, die we door de opheffing van alle
jongeliedenafdeelingen op één na verloren hebben.
Het crediet wordt verleend.

Punt X. Voorstel van Groep Nederland om een Commissie te benoemen tot
onderzoek van de verbetering in den zakelijken opzet van Neerlandia.
De Voorzitter legt er den nadruk op, dat bij goedkeuring van dit voorstel de commissie
slechts raadgevende zal te werk gaan. Het Hoofdbestuur zal ten slotte, voorgelicht
door het Dag. Bestuur, moeten besluiten, met het oog op de kosten, die het advies
met zich zal kunnen brengen. Het Dag. Bestuur benoeme de leden der commissie.
Goedgekeurd.
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Punt XI. Voorstel van het Dag. Bestuur om tot vertegenwoordiger te Turijn
te benoemen den heer Dr. H.C. Holtz, Consul der Nederlanden.
Goedgekeurd.

Punt XII. Voorstel van het bestuur van Groep Nederland om voor rekening
van het hoofdbestuur de redevoeringen, door de heeren Prof. Sneller, Prof.
Nolet en Dr. Japikse op den groepsavond van 4 Februari gehouden, te laten
drukken en verspreiden in het buiten Nederland gelegen taalgebied.
Goedgekeurd1).

Punt XIII. Mededeelingen ter kennisneming.
De wijziging in de Verbondswet, welke in de algemeene vergadering van 5 October
1929 werd aangenomen, werd goedgekeurd bij Kon. Besl. van 12 December 1929,
Nr. 65.
In antwoord op onze deswege gedane vraag kwam van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen op 27 Januari de mededeeling dat zijn ambtsvoorganger
door tusschenkomst van zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken in overleg met
de Belgische Regeering is getreden over de uitvoering van het Verdrag betreffende
intellectueele toenadering, en dat Z.Exc. dat overleg heeft voortgezet.
Dankbetuiging van den Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers voor den steun
verleend ten behoeve eener voorgenomen opvoering van Vondels Noah.
De propagandist heeft in 1929 aangebracht 588 leden met een gezamenlijke
jaarbijdrage van f 2414.-.
Het Steunfonds I bedroeg op 31 December 1929 f 103.009.25 en heeft over 1929 f
5040.25 rente opgebracht.
De vertegenwoordiger te Rome heeft uitzicht geopend op de stichting van een
Afdeeling Rome.

Punt XIV. Voorstellen van den heer Liesenborghs.
1. Toekenning van een subsidie aan het Comité van Heldenhulde (IJzergedenkteeken
te Diksmuiden).
Het Dag. Bestuur stelt voor een subsidie van 2500 Belgische frs. te verleenen.
Toegestaan.

1) Het vlugschrift is reeds verschenen bij J.B. Wolters en bij dezen uitgever en in den boekhandel
voor 50 cent verkrijgbaar. Red.
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2. Officieele vertegenwoordiging van het hoofdbestuur bij de plechtige onthulling
van het monument op 24 Augustus 1930.
Goedgekeurd.
3. Toekenning van een subsidie aan het Lodewijk-de-Raet-Comité (plaatsing van
een gedenksteen op het graf van den schrijver van ‘Vlaamsche Volkskracht’ en
uitgave zijner werken).
Goedgekeurd.

Propagandacommissie
Overzicht van de Propaganda door den heer J. Post in 1929.
A = dagen dat gewerkt werd; B = aantal afgelegde bezoeken; C = gewonnen leden;
D = bijdragen; E = gewonnen leden per dag. De Afdeelingen zijn gerangschikt
volgens E.
Bij Den Haag valt op te merken, dat ingevolge een overeenkomst, getroffen met
het Bestuur dier Afdeeling, de heer Post in het bijzonder 's Zaterdags aldaar werkzaam
is om dezen dag, dat hij elders niet kan werven, niet verloren te laten gaan. Onder
de 29 1/4 dag vallen, evenals onder de 266 voor het Rijk, 22 Zaterdagen, die dus
voor de berekening van E voor halve dagen zijn gerekend.
Afdeeling

A

B

C

D

E

Arnhem

21 ½

209

78

f 338 -

3.62

Alkmaar

5

40

16

f 65.-

3.20

Schiedam

16 ½

153

50

f 207.50

3.03

Breda

7

56

20

f 95.-

2.85

Tilburg

8

67

20

f 85.-

2.50

Haarlem

17

148

40

f 160.-

2.35

Den Haag

29 1/4

159

42

f 161.-

2.30

Deventer

4

25

9

f 32.50

2.25

Utrecht

38 3/4

334

86

f 346.-

2.22

Leiden

7

53

15

f 67.50

2.14

Rotterdam

53 ½

491

109

f 487.50

2.04

Delft

11 ½

101

21

f 78.-

1.83

Amsterdam 46

390

80

f 286.-

1.73

Den Bosch

1

5

1

f 2.50

1.-

_____

_____

_____

_____

_____
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Nederland

266

2231

5871)

f 2411.50

2.20

1) Van 1926 tot en met 1929 werden gewonnen 2367 Postleden, van 1926 tot en met 1929 923
andere leden; totaal 3290 leden, waarvan door overlijden, bedanken enz. werden afgevoerd
1038 of 31.5%.
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Opmerkingen: Als men Den Bosch, waar slechts 1 dag gewerkt is, niet medetelt,
blijkt, dat de werving in Amsterdam en Delft het minst vruchtbaar is geweest. Arnhem
slaat ze met het dubbele. Een berekening over de bijdragen per dag leert, dat ook
dan Arnhem het hoogst staat met f 15.72 en Amsterdam (na Den Bosch) het laagst
met f 6.22. Om de kosten der propaganda rechtstreeks te dekken uit de bijdragen,
zou per dag f 12.55 gehaald moeten worden.
Dit werd overtroffen door Arnhem (f 15.72), Breda (f 13.57), Alkmaar (f 13.-) en
Schiedam (f 12.57). Het werkelijk Rijksgemiddelde bedroeg f 9.59. Boven dit
Rijksgemiddelde waren behalve de voornoemde Afdeelingen nog Tilburg en Leiden.
De werking in groote steden brengt natuurlijk bezwaren mede, voortvloeiend uit
de groote afstanden en de moeilijkheid om iemand thuis of op kantoor te treffen.
Toch moeten er ook bijzondere redenen bestaan, waarom juist in Delft 4.8 bezoeken
noodig waren om 1 lid te winnen, in Amsterdam 4.9 en in Rotterdam 4.5, tegen
slechts 2 ½ bezoek in Alkmaar en in Arnhem 2.7.
Nog sterker zijn de verschillen in de gemiddelde bijdrage per lid, die in Breda f
4.75 was, in Leiden f 4.50, in Rotterdam f 4.47, tegen Deventer f 3.61, Delft f 3.70
en Amsterdam f 3.57.
Opmerkelijk is, dat Arnhem het hoogst gemiddelde per dag toont voor het aantal
bezoeken 9.72, het bedrag der bijdragen f 15.72 en het aantal leden 3.62. Hier was
dus bepaald een wisselwerking, dat de bezochten zich spoedig lieten overtuigen en
de heer Post daardoor meer bezoeken kon afleggen, ondanks het feit, dat Arnhem
nu niet bepaald dicht bij zijn woonplaats ligt. Was de werking overal zoo vruchtbaar
geweest, dan zouden zijn afgelegd 2478 bezoeken, dus slechts 11% meer, maar 923
leden zijn gewonnen, d.i. 57% meer met een totaalbijdrage van f 4.008 of 66 % meer.
Hoewel er misschien beletselen zijn om een gunstigen uitslag als te Arnhem over
het geheele land te bereiken, moet het toch mogelijk zijn, dat, wat te Arnhem, Breda,
Alkmaar en Schiedam bereikt werd gedurende 50 werkdagen, nl. dat de dagelijksche
inkomsten boven de dagelijksche uitgaven bleven, bij meer afdeelingen bereikt wordt.
Goede inlichtingen en medewerking der Afdeelingsbesturen zijn daarom noodig.
Tijdverlies in groote gemeenten zal een rol blijven spelen, maar er kan getracht
worden dit te verminderen.
De Propagandacommissie: van Groep Nederland.
W.J.L. VAN ES.
K.E. OUDENDIJK.
's-Gravenhage, Febr. '30. C. VAN SON.

Van de afdeelingen
Amsterdam.
Het Bestuur derzer Afdeeling is thans als volgt samengesteld: W. de Vlugt,
Burgemeester van Amsterdam, eerevoorzitter; Jules Ed. Gerzon, voorzitter; Mr.
G.A.H. Grosheide, ondervoorzitter; C.K. Kesler, secretaris; Mr. J.W. te Winkel,
penningmeester; H.R. Boeree, W.F. van Heusden. Dr. J. de Decker, Mr. C.M.J.F.
Goseling en Mr. H.G.W. Worst, leden.
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Medan.
Uit den laatst ontvangen brief dezer steeds werkzame afdeeling blijkt, dat in
samenwerking met het Oostkust-Comité en den Delischen Kunstkring, 3 lezingen
werden gegeven, 1. door Dr. Van Sleen over: Kampeeren in het Himalayagebergte.
2. door denzelfden over Oostenrijk, meer in het bizonder over het onderzoek van
grootten daar te lande (in Tirol).
3. door Dr. J.W. van Bart over: Moderne Literatuur, met name over Merijntje
Gijzens Jeugd.
Alle lezingen werden zooals gewoonlijk door een zeer talrijk publiek bijgewoond.

New York.
De rolprent betreffende de bevolking der Zuiderzeeëilanden, opgenomen door de
folklorist D.J. van de Ven, is 20 Januari met veel bijval voor de leden onzer afdeeling
Nieuw Nederland vertoond.

Praag.
Dank zij Zijne Excellentie Dr. Hendrik Muller van Werendycke is deze afdeeling
tot nieuw leven gekomen. Het nieuwe bestuur is aldus samengesteld:
H.C. van Veldhoven, voorzitter; G. Vredenburg, secretaris (Hotel Praga, Pilsenska
32, Praag-Smichov); J.F.W. van Vliet, penningmeester; en Mevr. Ph. Arnold-van
Vliet.

Wageningen en Omstreken.
Het Bestuur van de Afdeeling Wageningen en Omstreken is thans als volgt
samengesteld:
Prof. Mr. Dr. J.C. Kielstra, voorzitter; C. Gerber, Nude 12, secretaris; R.M. de
Haas, penningmeester; Mr. A.C. van Daalen; Jhr. Ir. W. Laman Trip; T.A.C.
Schoevers en A.M. Söhngen.

Boekbespreking
De Geschiedenis van Curaçao,
opnieuw verteld door C.P. Amelunxen.
De schrijver van dit nuttige werkje was te bescheiden, toen hij op het titelblad liet
plaatsen ‘op nieuw verteld’. Een doorloopend e geschiedenis van Curaçao toch, van
het begin onzer vestiging op dat eiland tot heden, bestond eigenlijk niet. Wel is er
voor en na heel wat over Curaçao geschreven, waarvan de schrijver, zooals hij in
zijn voorwoord vermeldt, een dankbaar gebruik gemaakt heeft, maar, als men
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verouderde en deels onbetrouwbare werken, zooals die van Simons, Teenstra, Brusse
en anderen uitzondert, was eigenlijk de eenige doorloopende geschiedenis van Curaçao
te vinden in het werk van Hamelberg, dat echter niet verder dan 1782 gaat. Pater
Euwens en Mr. De Gaay Fortman hebben in hun tijdschriftartikelen waardevolle
vervolgen gegeven, maar deze heeft de belangstellende lezer niet altijd dadelijk bij
de hand, als hij eens iets meer van de geschiedenis van het, in den laatsten tijd zoozeer
de aandacht trekkende, eiland wil te weten komen.
En vooral, wat de 19de (na 1828) en de 20ste eeuw betreft, was het tot dusver al
heel moeilijk omtrent toestanden en gebeurtenissen daarginds juist ingelicht te worden.
Eenige speciale onderwerpen, zooals de geschiedenis van het Bankwezen in de West,
onze betrekkingen met Venezuela, enz. vindt men in tijdschriften, brochures of meer
wetenschappelijke werken behandeld, maar deze hebben slechts waarde, - groote
waarde ongetwijfeld - voor dengene, die zich met bepaald historische studie bezig
houdt.
Het boekje van den Heer Amelunxen vult deze leemte op zeer gewenschte wijze
aan en des te meer mag men den arbeid van den schrijver waardeeren, nu hij de
geschiedenis van de laatste eeuw uit den aard der zaak uit de oorspronkelijke gegevens
heeft moeten opbouwen.
Twee opmerkingen zouden wij willen maken. De eerste is deze, dat het jammer
is, dat het boekje uitsluitend de geschiedenis van het eiland Curaçao, niet die van het
geheele het hoofdeiland in belang verre de vijf andere eilanden overtreft, al begint
in de laatste jaren Aruba het ook aardig op zijde te streven en ook, dat dit in vroegere
eeuwen in den regel eveneens het geval geweest is, maar het werk zou er ongetwijfeld
bij gewonnen hebben, indien de schrijver ook Bonaire,
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Aruba en de Bovenwindsche eilanden in zijn verhandeling betrokken had.
De tweede opmerking is er een, die ook geldt voor het bekende werkje van
Thomson over de geschiedenis van Suriname. Beide schrijvers houden o.i. te veel
het oog gevestigd op de gezaghebbende personen en verdeelen daarom hun
geschiedverhaal in kleine stukjes: het tijdperk van Gouverneur zus, gevolgd door dat
van Gouverneur zoo, enz. Daardoor valt te veel nadruk op het gemis aan ‘continuïteit’,
dat inderdaad vaak genoeg in het bestuur onzer Westindische gebiedsdeelen
gebiedsdeel, behandelt. Het is ongetwijfeld waar, dat thans op te merken is, maar
wordt tevens uit het oog verloren de lijn van ontwikkeling, die toch ongetwijfeld ook
te zien is. Thomson doet dat in zeer sterke mate door zijn geschiedenis in
hoofdstukken af te deelen, bij Amelunxen valt het minder in 't oog, vooral niet, daar
zijn geheele boek één doorloopende kroniek is.
Behoudens deze twee opmerkingen, waarbij nog deze gevoegd zou kunnen worden,
dat het jammer is, dat de overigens zeer duidelijke kaartjes niet met wat meer zorg
zijn uitgevoerd, zouden wij echter groote waardeering voor het werk van den Heer
Amelunxen, waarvan de uitgave blijkbaar met eenige moeilijkheden gepaard ging,
willen uitspreken. Het voorziet inderdaad in een bestaande behoefte, waarop de
schrijver in zijn voorwoord terecht zelf wijst. Op de scholen, meer in het bijzonder
op M.U.L.O.-scholen en op Normaallessen, mag toch voor de leerlingen in de eerste
plaats wel onderwijs in de geschiedenis van eigen land en volk geëischt worden, eer
dan die van een ver verwijderd moederland. Maar aan de eerste werd vele jaren op
Curaçao zoo goed als niets gedaan, omdat een geschikte leiddraad voor den
onderwijzer ontbrak en deze de lust of den tijd of iets anders miste, om die voor
zichzelf te maken.
Daardoor werd vaderlandsche geschiedenis op Curaçao vaak uitsluitend
geschiedenis van Nederland en nog wel gebrekkige geschiedenis, omdat de
Curaçaosche onderwijzer zich van het moederland slechts een zeer vage voorstelling
kon vormen, En, omdat hij niet inzag, daar hij daarvan nooit gehoord had dat
geschiedenis van eigen land en omgeving voor volkskinderen belangrijker was, dan
die van het moederland; dat hij dus niet met Batavieren en Friezen en Kaninefaten
diende te beginnen, maar wel met Indianen, negers en Spanjaarden, om eerst daarna
tot de Hollanders te komen.
Het is intusschen te hopen, dat, - al zal dit de omzet van het boek misschien
belangrijk verminderen, - men het op Curaçao niet als schoolboek gaat invoeren.
Daartoe is het met al zijn verdiensten zeker niet geschikt.
Amsterdam, 16 December 1929. C.K. KESLER
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Gezicht van het fort Zeelandia op de Surinamerivier.

Onze West in Beeld en Woord,
door Fred. Oudschans Dentz en Herm. J. Jacobs. J.H. de Bussy,
Amsterdam 1929, 2de druk.
Den tweeden druk van dit werk heeten wij van harte welkom. De samenstellers, die
zich in het bijzonder tot de studeerende jeugd richten, mag het Alg. Ned. Verbond
tot zijn meest gewaardeerde medewerkers rekenen, daar zij immers hetzelfde beoogen,
wat met de Curacao-, Bonaire- en Arubanummers van Neerlandia en tallooze berichten
en beschouwingen over onze West in dit blad werd bedoeld: het verspreiden van
kennis over een verafgelegen gebied van Koningin Wilhelmina.
‘Onze West’ is een platenalbum voor schoolgebruik en tegelijk uitnemend geschikt
voor huiskamer en gezelschapszaal. Kennis wordt hier op de meest moderne wijs tot
ons gebracht, als in de rolprent: aanschouwelijk door afbeeldingen, toegelicht met
een kernachtig onderschrift. Men leert op deze manier heel wat in ongelooflijk korten
tijd en doet blijvende indrukken
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op. De leesstof, ook over de West, is gaandeweg te omvangrijk geworden voor hen,
die van het onderwerp geen bijzondere studie kunnen maken. Bij reisverhalen;
beschrijvingen van takken van nijverheid; verhandelingen over de vele, helaas zoo
moeilijke ‘vraagstukken’, vooral in Suriname, werden bijzondere verslagen gevoegd,
als die der commissie voor de Brusselsche tentoonstelling van 1909. der
Welvaartcommissie van 1911, der malaria- en der studiecommissie van 1912 en
1919. Van een der samenstellers, den heer Oudschans Dentz, verschenen indertijd
‘Geschiedkundige aanteekeningen’. Lang genoeg heeft hij in de West gewoond en
gearbeid, om een alleszins bevoegd en betrouwbaar leidsman te zijn. De afbeeldingen
zijn met geduld en kennis opgespoord, met talent gekozen, dikwijls schilderachtig
en altijd kenschetsend voor het land en zijn groote verscheidenheid van bewoners.
Zoo is het boek tot een echt nationaal gedenkteeken geworden, kostbaar als
herinnering voor hen, die er geweest zijn en ter voorlichting van alle andere
Nederlanders, die, ook wanneer zij niet bijzondere betrekkingen met de Nederlandsche
Westindische gebieden onderhouden, deze grondig behooren te kennen. Dat is hun
plicht als leden van de groote Nederlandsche gemeenschap, die op zich zelf een
wereldrijk vormt.

Dietse Letteren.
Onder den bovenstaanden titel is bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam het eerste deeltje
van een Bibliotheek voor de Dietse landen, Nederland-Vlaanderen-Zuid-Afrika,
verschenen. De kennismaking met het uiterlijk dezer uitgave - heel aardig zijn de
herauten op het titelblad! - doet zeer aangenaam aan, een lof, dien wij den uitgever
gaarne toekennen. Wat den inhoud van dit eerste deeltje betreft, onderschrijven wij
gaarne, hetgeen Dr. Staverman, die met Dr. A.C. Bouman en Dr. E.C. Pienaar de
redactie van de Dietse Letteren vormt, in het voorbericht zegt: ‘De Reis van Bontekoe,
indertijd zoveel gelezen, is ook nu nog een boeiend boek en, vooral voor jongere
mensen, heel wat aantrekkeliker dan allerlei romans uit de tegenwoordige tijd met
hun zielkundige of maatschappelike problemen en probleempjes.’ Bewijze een ruime
omzet, dat Dr. Staverman de jonge menschen van den Dietschen stam met deze
woorden in het hart heeft gegrepen. Wij zullen er ons over verheugen. Voor de
beoordeeling van de wetenschappelijke waarde dezer uitgave met aanteekeningen
is Neerlandia niet geschikt, maar wij durven toch wel op het kompas der redactie er
mee in zee gaan. Met zeer veel belangstelling zien wij de volgende deeltjes der Dietse
Letteren tegemoet
's-Gravenhage, December 1929. Dr. M.A. VAN WEEL.

Een nieuw blad voor de kolonisatie.
Wij ontvingen de eerste nummers van het blad Nieuw Nederland, orgaan van het
Nationaal Verbond tot Kolonisatiebevordering van Suriname en andere Nederlandsche
Gewesten. In het Hoofdbestuur van dit Verbond, gevestigd te Rotterdam, hebben
zitting: Dr. E. Abraham, Rotterdam, voorzitter; A. de Burck, Rotterdam, secretaris;
W.J. Zeyderveld, Rotterdam, penningmeester en voorts J.A. Liems, oud-hoofd van
den Landbouwvoorlichtingsdienst in Suriname, P.J. Jager, te 's-Gravenhage en J.J.B.
Jerome Bouvy te Wassenaar.
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Dat men Dr. Th. H. Lens, oud-officier van gezondheid bij de Landmacht in W.I.
tot eerevoorzitter benoemde, verwondert ons niet. Hij toch heeft in de stichting van
dezen nuttigen bond een zeer werkzaam aandeel gehad.
In nr. 2 van dit blad staat een verslag van de door het Hoofdbestuur benoemde
commissie tot bestudeering van verschillende bij het verbond ingekomen plannen
voor een proefkolonisatie van Hollandsche Boeren in Suriname. In die commissie
hadden zitting de heeren J.A. Liems, C.D. Semmelink en W.M. Hartman. De
Commissie koos het plan Liems.

Kortrijk.
Mr. J.E. van den Driessche, pleitbezorger te Rijsel, heeft een aantrekkelijk boekje
over Kortrijk bij Valetin Bresle te Rijsel doen verschijnen. Men kent zijn ‘Histoire
de Tourcoing’ (Geschiedenis van Toerkonje) in een door Maurice Lesage verluchte
prachtuitgaaf? ‘La ville des Eperons d'Or, Courtrai’ (De Stad der gulden sporen,
Kortrijk) is veel bescheidener van omvang, doch daarom niet minder belangwekkend.
Deze stad had haar bloei te danken aan haar ligging op den viersprong der wegen
naar Yper, Gent, Brugge, Doornik en Rijsel, over welke plaatsen het zijn laken en
linnen stoffen verzond. Nog kan Kortrijk, naar de schrijver betoogt, door deze ligging
de handen van West-Vlaanderen en Fransch Vlaanderen, de meest levenskrachtige
leden van de Belgische zoowel als van de Fransche bevolking, ineen leggen. Deze
opmerking komt ons zeer juist voor. Kortrijk houdt nog altijd de overlevering van
zijn grootschen vrijheidsstrijd op het Groeningheveld in eere en terecht. Door die
gehechtheid aan zijn verleden wekt het de verwachting, dat het ook zijn taak voor
heden en toekomst beseft en wil vervullen.
Is de heroprichting van een tak van het A.N.V., er ook niet een teeken van?

Een nieuw, modern, Grootnederlandsch woordenboek.
Het is ongetwijfeld een verheugend teeken voor de opleving van de Nederlandsche
taal en kultuur in Vlaanderen, dat aldaar behoefte is gebleken aan en onlangs bij de
N.V. Brepols te Turnhout tot de uitgave is overgegaan van een Modern Woordenboek,
taalkundig, encyclopedisch en geïllustreerd. Beproefde taalgeleerden als pater J.
Verschueren, S.J., van het St. Jan-Berchmanscollege te Brussel, Dr. L. Goemans,
inspecteur-generaal van het Middelbaar Onderwijs, bestendig secretaris van de Kon.
Vlaamsche Academie, en Dr. L. Brounts, leeraar aan het Athenaeum en de Middelbare
Normaalschool (Kweekschool voor Onderwijzend personeel) te Gent, bezorgden
deze zoowel taalkundig als typografisch alleszins merkwaardig te heeten uitgave.
Op taalkundig gebied geeft het Modern Woordenboek de woorden van ons algemeen
beschaafd Nederlandsch met de spelling, de uitspraak, de etymologie, alsook
gewestelijke woorden, in ons ‘algemeen beschaafd’ opgenomen en die in ruimeren
kring bekend zijn.
Encyclopedisch is het boek, dat tot den laatsten tijd is bijgehouden, in zijn vorm
zeer volledig. Enkele lichte onjuistheden, als b.v. L. von Beethoven waar het Van
Beethoven dient te zijn, de vermelding dat diens grootvader een Antwerpenaar was,
hoewel het thans uitgemaakt blijkt te zijn, dat de oude Lodewijk van Beethoven uit
Mechelen afkomstig was, enz. kunnen licht worden verbeterd en doen niets af aan
de waarde van dit verder tevens zeer mooi, met kaarten, plattegronden van Vlaamsche
en Noordnederlandsche steden, kunstplaten, foto's en teekeningen verlucht werk.
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Het is een in handigen vorm uitgegeven boek dat, vooral op Vlaamsch en
Noordnederlandsch gebied, een schat van gegevens bevat, die men in andere
gelijkaardige woordenboeken tevergeefs zou zoeken. Als Grootnederlandsch
woordenboek heeft het zeer zeker zijn weerga niet.
Het eerste deel (A-K) is nu reeds in den handel, het tweede deel (L-Z) zal in
September 930 van de pers komen.

Dringend verzoek.
De algemeene leden in het buitenland, wier bijdragen rechtstreeks door het
Hoofdkantoor te 's-Gravenhage moeten worden geïnd, kunnen het kosten en moeite
besparen, door hun jaarbijdrage te zenden naar Laan 34 of te melden, waar zij die in
Nederland beschikbaar stellen.
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Ingezonden.
Een Feestvreugde, maar niet onvermengd.
Op Woensdag, den 15den Januari van dit jaar, heeft er te Zwolle een gebeurtenis
plaats gehad, die aan de Zwollenaars stof gaf tot juichen en verblijden.
Die gebeurtenis was van dubbelen aard, daar ze bestond: ten eerste in het openen
van de nieuwe brug over den IJssel, die den Overijsselschen oever met den
Gelderschen verbindt, en ten tweede in het inwijden van het nieuwe klokkenspel,
dat aan de gemeente is aangeboden door een comité uit de burgerij.
Om met de laatste gebeurtenis te beginnen, zoo moet toegejuicht worden de
belangstelling in de klokmuziek, die men in Overijssels hoofdstad en in 't algemeen
in ons gansche land in de laatste jaren toont, door het aanschaffen van nieuwe
klokkenspellen of het vervangen van bestaande door nieuwe, betere beiaards in
verschillende steden en dorpen.
Zwolle is nu reeds de zestiende plaats, waar in de laatste 25 jaren een nieuwe
beiaard is gekomen, terwijl nog voor twee steden, nl. Oldenzaal en Sneek, zulk een
speelwerk in de maak is. Het aantal klokkenspellen in ons land is daardoor - het
kleine speelwerkje te Sassenheim, dat maar vijf klokken sterk is, buiten beschouwing
latende - gestegen tot 67, en overtreft verre dat van de beiaarden in andere landen,
óók dat van België, dat vroeger de kroon spande.
Dit is een gelukkig verschijnsel, want Nederland is van ouds het land van de
klokkenspellen, dat zijn voortbrengselen op dit gebied uitzond naar vele landen en
naar ver verwijderde stranden. Hier werkten de gebroeders François en Pierre
Hemony, die onovertroffen meesters op 't gebied van klokkenspellen; Claes Noorden
en Jan Albert de Grave; en verder de Boths, de Tolhuysen, de Butendiics, de
Wegewaarts, de gebroeders van Trier, de Moers, de Fremy's, de Burgerhuysen en
honderd anderen. Om niet te vergeten het geslacht van Wou, met Geert van Wou
aan het hoofd, dien vorst van de Nederlandsche klokkengieters.
Hoe schitterden de verdiensten van al deze mannen, hoe klinken de sonore tonen
van hun voortbrengselen nu nog na eeuwen over steden en velden, hoe ernstig luiden
die klokken des Zondags om de geloovigen uit te noodigen om op te gaan naar het
huis des Heeren, en hoe onheilspellend klonk haar gelui in tijden van brand of gevaar.
Hoe zijn de tijden veranderd! Van al de klokkenspellen, die er in de laatste 25 jaar
hier te lande zijn aangeschaft, is er niet één - ja toch één, dat te Hattem, maar dit gold
slechts een aangebrachte verbetering - in Nederland gegoten; ze zijn alle van
buitenlandsch maaksel. Ik zal ze opgeven met de jaartallen er bij, waarin ze
vervaardigd zijn:
Het klokkenspel te Lochem, 1905, is gegoten door Paccard te Amecy le Vieux;
dat te Tilburg 1925, den Bosch 1925, Almelo 1926, Barneveld 1927, Hilvarenbeek
1928, Enschede 1929 en Breda 1929, zijn alle afkomstig van Giliott en Johnston te
Croydon; dat te Appingedam 1911, Vlissingen 1913, Eindhoven 1914, Rotterdam
1920, Bennebroek 1922, Zutfen 1925, Zierikzee 1928 en eindelijk Zwolle 1930, zijn
alle vervaardigd door Taylor te Loughborough. Ook de beiaards voor Oldenzaal en
Sneek, die nog in de maak zijn, worden te Croydon gegoten.
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En nu is dit zoo droevig en zoo vreemd: men viert feest als er een nieuwe beiaard
wordt in gebruik genomen; op congressen en in de bladen prijst men de herleefde
belangstelling voor de klokkenspellen, en de leden van den klokken- en orgelraad
doen hard mee om hun blijdschap te uiten, maar met niet één woord hoor ik gewagen
van leedwezen over het feit, dat deze zoo echt Nederlandsche kunst van onzen
vaderlandschen bodem verdrongen wordt door Engelsche kunstenaars. Met niet één
woord hoor ik spreken over middelen, die zouden kunnen aangewend worden om
de klokgieterskunst hier te lande te doen herleven, ja mocht het zijn weer tot bloei
te brengen!
En zelfs blijft het niet bij klokkenspellen, maar ook enkele, op zich zelf staande
klokken bestelt men in het buitenland, terwijl het toch bewezen is, dat de drie
Nederlandsche klokgieterijen, die we nog hebben, daartoe zeer wel in staat zijn.
Het andere feit, waarover men te Zwolle feestvierde, had meer reden van bestaan,
bezien uit het oogpunt van Nederlandsche kunst en industrie, ik bedoel het openstellen
van de nieuwe brug. Het doet weldadig aan, als men Minister Reymer in zijn
openingsrede hoort gewagen van het verheugende feit, dat dit kunstwerk - want dat
is het zoowel uit constructief als aesthetisch oogpunt - is ontworpen door
Nederlandsche ingenieurs en geheel is uitgevoerd in Nederlandsche werkplaatsen
en door maatschappijen, die volgens den Minister van onverdacht goeden
Nederlandschen huize zijn. ‘Ik wil hier tot uitdrukking brengen’, zoo liet Z.Exc. zich
verder hooren. ‘dat ook hier een aanwijzing is volgens welke de Regeering op dezen
weg zal kunnen voortgaan en den wensch uitspreken, dat de Nederlandsche industrie
ook bij volgende bouwwerken van dezen aard (wij hebben het tweede voorbeeld bij
de brug te Keizersveer bereids voor oogen) zal blijken in staat te zijn aan de
totstandkoming van deze vaderlandsche werken haar krachten te kunnen geven.’
Jammer dat zulk een taal ten opzichte van de klokkenindustrie, die even goed als
de bruggenbouw tot de echt ‘vaderlandsche werken’ behoort, niet kan gesproken
worden.
Zal de tijd nog eens aanbreken, dat onze ooren zullen worden gestreeld door het
geluid van vaderlandsche klokken, doordat men niet meer tot onze schande en zonder
eenig leedgevoel, het eene klokkenspel na het andere, en de eene klok na de andere,
in Engeland bestelt?
Zonder eenig leedgevoel? Niet geheel, want onze Koningin heeft bij de voltooiing
van den vernieuwden Wijnhuistoren te Zutfen en de ingebruikneming van het nieuwe
klokkenspel haar leedwezen over den vreemden oorsprong daarvan betuigd.
Och, dat die klacht meer algemeen gehoord werd!
Kampen. E.D.J. DE JONGH Jr.

De vaderen op het (voet)spoor!
Met zeer groote belangstelling las ik in het Februari-nummer van ‘Neerlandia’ het
opstel ‘De Nieuw Nederlanders en hun nakroost’, van de hand van den heer L.P. de
Boer. M.A., te Washington. Mijn aandacht werd gespannen, toen ik opeens de naam
Gertrude Bornstra las, en verder: ‘Gertrude [Bornstra] 'was de vrouw van den
Leidschen Waal, Hendrick de Forest 'en was in 1626 reeds met haar zwager en
zwagerin, Jean de 'la Montagne en Rachel de Forest, op hunne bouwerij “Vredendael”
op Manhattan, waar nu de Episcopaalsche hoofdkerk 'van St. John the Divine staat.’....
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Maar die Geertrui Bornstra is eene oude bekende! zoo meende ik, en ziet hier,
wat ik onder mijne aanteekeningen vond:
Sedert eenigen tijd reeds ben ik bezig te zoeken naar de plaats van herkomst van
den hoogleeraar Dr. Wybrant Bornstra, die sedert 1562 aan de universiteit te Dowaai
(Douai) in Vlaanderen-gallicant verbonden was om onderwijs te geven in het Grieksch
en later in het Pandecten-recht1). Een vondst in het Brielsch archief, door den
genealoog Kits Nieuwenkamp, wees naar Leiden, Vandaar berichtte mij de
gemeentearchivaris van Leiden, dat Chrispijn de Foreest, jongman van Leiden, op
9 Juni 1636 is aangeteekend met Margriete Bornstra uit

1) Paul C o l l i n e t , ‘L'ancienne faculté de droit de Douai [1562-1793’], (Rijssel, 1900).
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Amsterdam, en op gelijken datum is ingeschreven Heyndrick de Foreest en Geertruid
Bornstra.
Wij zochten toen verder in Amsterdam en door de bizondere welwillendheid van
den waarnemenden gemeente-archivaris aldaar, den heer Oldewelt, kwam het
volgende aan het licht: Grietje (Margriete) en Geertrui Bornstra zijn de dochters van
Wybrant2) Andriesz. Bornstra en van Geertruid Pieters Rutgers (gehuwd 1596).
Wybrant Andriesz. Bornstra oefende het beroep van bode op Antwerpen en Dordrecht
uit, en was afkomstig uit Medemblik. Hij was dus een West-Fries.
Geertrui is gedoopt 23 Januari 1614 en in 1636 gehuwd met Heyndrick de Foreest
en naar Leiden gegaan.
Geertrui Bornstra kan dus niet in 1626 reeds op Manhattan geweest zijn. - Wie
helpt dit raadsel mee oplossen? En wie weet iets naders van prof. Wybrant Bornstra
te Dowaai?
Brielle, 5 Februari '30. Dr. H.P. SCHAAP.

Taalwacht
Jaarverslag van de Taalwacht.
Op de vastgestelde tijden hield de Taalwacht ook in het afgeloopen jaar haar
vergaderingen, die als steeds zich door den aangenamen toon bij de besprekingen
kenmerkten. De Heer Mr. C. Bake, die vanwege zijn hoogen leeftijd den wensch had
te kennen gegeven, van zijn lidmaatschap der Taalwacht ontheven te worden, zoodra
een plaatsvervanger voor hem gevonden was, zag dien wensch tot spijt van de overige
leden der T.W. in vervulling gaan, doordat de Heer Dr. J.C.H. de Pater zich bereid
verklaarde in de Taalwacht opgenomen te worden. Al heeft de T.W. in Neerlandia
den Heer Mr. C. Bake reeds haar dank gebracht voor alles, wat hij in haar belang
heeft gedaan, zij meent, dat in het jaarverslag die dank niet mag ontbreken en herhaalt
dus hier gaarne, dat zij in aangename herinnering aan Mr. Bake's medewerking hem
zal blijven gedenken. Tevens hoopt en vertrouwt zij, dat Dr. De Pater zich niet minder
dan Mr. Bake in de T.W. op zijn plaats zal gevoelen
Wederom bleek in het afgeloopen jaar, hoe velen het werk der T.W. naar waarde
weten te schatten. Van Taalzuivering was een nieuwe, de achtste, druk noodig. Velen raadpleegden de Taalwacht; zoowel afzonderlijke personen als maatschappijen,
vereenigingen, ambtelijke lichamen, hetgeen niet zelden ten gevolge had, dat
Taalzuivering in gebruik werd genomen. Aan den anderen kant bereikten de Taalwacht
klachten over het feit, dat, terwijl op de door het Rijk gesteunde H.B.S. en en
Gymnasia het gebruik van Taalzuivering door opneming in de boekenlijst verplicht
was, het boekje ongebruikt bleef. De Taalwacht overweegt, of de pas opgetreden
Minister van O.K. en W. hiertegen niets kan doen en zal te zijner tijd hierover met
Z.Exc. in bespreking treden. - De opdracht van Z.Exc. Mr. Waszink, om de wet op
het L.O. 1920 aan een onderzoek te onderwerpen, heeft de Voorzitter volbracht; hij
mocht hiervoor den dank van Z.Exc. ontvangen en de mededeeling, dat de Commissie
in zake L.O. (K.B. 2 Juli 1926) hiervan op de hoogte is gebracht. - Van de afdeelingen
verdient Arnhem genoemd te worden, dat in zijn afdeelingsblaadje ook telkenmale
2) Dezelfde voornaam als van den prof. in Dowaai!!
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de aandacht op het gebruik van zuiver Nederlandsch vestigt. - Alle bemoeiïngen
gevraagd en ongevraagd, op te noemen, ligt, meent de T.W., niet op haar weg. Voor
één geval wil zij een uitzondering maken, omdat dit h.i. zoo duidelijk aantoont, hoe
haar werk op prijs wordt gesteld. Op aanstichting van den heer Schoeler is de
Zuidafrikaansche krant ‘Die Burger’ begonnen met eveneens een ‘Taalwag’ in het
leven te roepen. In Zuid-Afrika is natuurlijk het Engelsch de taal, die het Afrikaansch
ondermijnt; daartegen strijdt de Taalwag. Moge haar invloed spoedig merkbaar
worden, voordat het Afrikaansch geheel verengelscht is.
We gaan het nieuwe jaar vol moed in en hopen, dat wij het volgende jaarverslag
in even opgewekten toon kunnen schrijven als dit.
ANNIE J. KLEIN, Schrijfster.

Vlaggestokken bij kappers.
(Ingezonden).
De mededeeling in het Februarinummer van ‘Neerlandia’ omtrent het gebruik van
vlaggestokken door kappers, is - naar ik meen - niet juist.
Bedoelde korte, staande (vlagge)stok, geschilderd in de vaderlandsche kleuren,
was oorspronkelijk een teeken, dat de barbier, voor wiens deur hij was geplaatst,
gevaren had als scheepsdokter. De barbier was immers destijds tevens
chirurgijnheelmeester.
De Amerikaansche sterretjes, en andere fraaiigheden, die er nu en dan op
aangebracht zijn, zijn te beschouwen vermoedelijk als uitvloeisels van het verlangen,
om de dingen ‘mooier’ te maken. De ziekelijke zucht om dat te doen met vlaggen
van andere landen, opschriften in vreemde talen e.d. wordt ten onzent meer
aangetroffen.
Indien dergelijke stokken bij kappers in Amerika voorkomen - wat mij niet bekend
is - lijkt het waarschijnlijk, dat een oud-Nederlandsch gebruik door Amerika is
overgenomen; het tegenovergestelde is, als ik goed ben ingelicht, zeker niet het geval.
E.H. Ph. B.
In Uw nummer van Februari 1930 lees ik op bladz. 31, dat de vlaggestokken bij
kappers een nabootsing van een Amerikaansch gebruik zijn, waarbij ‘het eigene’
weer zoek is.
U zoudt er nog kunnen bijvoegen, dat die nabootsing zonder zin is. In Amerika
zijn de kappers soms gevestigd op de zooveelste verdieping van een reuzengebouw,
waarvan de hoofdingang met tallooze naambordjes prijkt. Die zgn. vlaggestok dient
nu, om den haastigen Amerikaan, die niet naar boven loopt te turen, of er misschien
op een ruit te lezen is ‘kapper’, met één oogopslag te wijzen op het bestaan der
kapperszaak.
Voor ons land met gebouwen van hoogstens een paar verdiepingen is het dus
onzin, die stokken aan de deur te plaatsen.
A.J. RUTGERS.

Mededeelingen.
Verkenners.
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Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een organisatie, die haar
vertakkingen heeft over de heele wereld, overal waar Nederlanders gevestigd zijn.
Die organisatie kan een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar verre landen, waar
grootere of kleinere nederzettingen van Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij
zelf kunnen een steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond door middelen
aan de hand te doen om den band met het stamland te versterken. Het is dus in hun
en in ons belang, dat het hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt
daarvan mededeeling te doen aan het Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.

Gedenkpenning.
Ter herdenking van het feit, der wederzijdsche instelling van gezantschappen in
Nederland en in de Unie van Zuid-Afrika heeft de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging bij de Koninklijke Begeer een penning laten slaan.
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermend Lid.
Mr. S.H. van Groningen, Dir. Sallandsche Bank, Welle Deventer.
29,
Opg. door den heer Jac.
Post,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
J. Warners, Aannemer en Makelaar, Overtoom 213

Amsterdam.

G. Geerts, Makelaar, Overtoom 189,

Amsterdam.

J. Geerts, Makelaar, Overtoom 189,

Amsterdam.

H. Huybens, Kapper, Baan 43,

Haarlem.

Mr. J.D. Pasteur, Pres. v.d. Rechtbank, Baan 39,

Haarlem.

P. de Wilde, Hoofd Tandheelkundig Instituut,
Lorentzplein lrd.,

Haarlem.

P. Hussem, Werktuigk. Ingenieur, Burgem. Reigerstr. Utrecht.
86,
J. van Spanje, Arts, Catharijnesingel 35,

Utrecht.

W.R. Kempers, Kapt. Inf., Leeraar, Willem Barentzstr. Utrecht.
56,
K.J. Breman, Arts, Willem Barentzstr. 17,

Utrecht.

Majoor A.C. Huijsse, Milit. Apotheker, Mgr. v.d.
Weteringstr. 89,

Utrecht.

G.K. Blanken, Apotheker, Hoogewoerd 171,

Leiden.

C.P.M. Han, Comm. in Effecten, Oude Molstraat 23,

's-Gravenhage.

A.J.v. Huffel, Apotheker, Elandstr. 46a,

's-Gravenhage.

W.F. Bakker, Hoofd Meuwsens Hoedenhandel,
Prinsestraat 47,

's-Gravenhage.

P. Spaa Jr., Voorz. Chr. Oranje ver. ‘Bijbel en Oranje’, 's-Gravenhage.
Adelheidstraat 103,
H.S. van Hasselt, Kleermaker en bontwerker,
Noordeinde 94,

's-Gravenhage.
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W.J. Guillaume, Boekhandel C. Oranje, Piet Heinstraat 's-Gravenhage.
120,
J.H. de Veye, Heemskerckstraat 15,

's-Gravenhage.

J.C. Inklaar, Onderdir. Geldersche Crediet Ver.,
Zwolscheweg 80,

Deventer.

W.P. Bos, Adj. Insp. der Dir. Belast.,
Diepenveenscheweg 120,

Deventer.

A.C.W. Herbolt, Hotel Astoria, Korte Bisschopstraat
10-12,

Deventer.

N.H.L.L. Klingen, Handelsagent en Assuradeur,

Deventer.

J.H. Huyser, Gemeente Secretaris,

Deventer.

B.W. Hopperus Buma, ‘Clooster’,

Diepenveen.

Th. Westerhof, Dir. Zeevaartschool, Heemraadsingel
333,

Rotterdam.

B. van Aarsen, Kunstnijverheid, Pieter de Hooghweg Rotterdam.
121,
J.L. Lans, Mathenesserlaan 494,

Rotterdam.

J. van Jole, Johan-Messchaertstraat 8,

Hoorn.

B.J.A. Hummelinck, Arts, Groote Oost 10,

Hoorn.

C. Kroon, Lid firma T. Kroon en Zonen,

Hoorn.

P.C. Zweesaardt, Dieserplein 33a,

Zwolle.

Mr. H.J. Biegel, Advocaat en Procureur, Groote
Markt 19,

Gorinchem.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

's-Gravenhage.

K. van der Knoop, Graanhandelaar, Noordeinde,

Brielle.

G.H. Verduyn den Boer, Leeraar R.H.B.S., Jan
Matthijssenlaan,

Brielle.

A. Sonnega, Apotheker, Voorstraat,

Brielle.

H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, Genealoog, Plantage 88, Brielle.
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Voorne en Putten.
A. Vogel, Hoofdcommies ter Gemeentesecretarie,
Warande 28,

Schiedam.

G.J. Polderman, Overschieschestr. 60,

Schiedam.

Mej. G.M. Duimel, Korte Haven 36,

Schiedam.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Schiedam.
Mej. A. Grootveld, Pompenburgsingel 31b,

Rotterdam.

Neerlandia. Jaargang 34

Mej. C.C. Vonk, Zoomstraat 61,

Rotterdam.

Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Rotterdam.
J. van Buren, Hoofd eener U.L.O.-School, Bergsingel Rotterdam.
58,
Opg. door den heer P.
Westerhof,
Mej. Dra. M.A.W. Verhaart, Vughterstr. 71,

Rotterdam.
's-Hertogenbosch.

Opg. door Dr. F.A. Smedts, 's-Hertogenbosch.
Mej. N. Verel, Populierstraat 29,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer J.J.
Floor,
J. Kortenoever, Laan van N.O.I. 181,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

J.W.G. van Lansberge, Econ. Stud., Jacob de Graefflaan 's-Gravenhage.
4,
G.G. Thierry, Valkenboschkade 390,

's-Gravenhage.

H.F.W. Perizonius, Reinkenstraat 46,

's-Gravenhage.

Mr. A.v.d. Deure, Grintweg,

Bennekom.

Mej. M. Horn, Willemsparkweg 213,

Amsterdam.

S. Versluys, 2de Oosterparkstraat 221,

Amsterdam.

Jongelieden Afdeeling.
Mej. A.M. Habich, Pansierstraat 3,

Scheveningen.
Opg. door het Bestuur der Jongel. Afd. 's-Gravenhage.

Groep Ned.-Indië.
J. de Reuver, Opzichter Og. Koleberes,

Bandoeng.

J.A. Ottow, Opzichter Og. Koleberes,

Bandoeng.

Beiden opg. door den heer Bandoeng.
J. van Lennep,
M. Moorman, Adviseur Koloniale Bank,

Soerabaja.

J. de Jonge Mulock Brouwer, Og. Koleberes
Singkoeb,

Bandoeng.
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Beiden opg. door den heer Bandoeng.
W. Winckel,
J.B. Brinkhuis, Max-Havelaarlaan,

Medan.

Mej. Cramer, H.-de-Vrieslaan,

Medan.

C. Eikens, Pension Centrum,

Medan.

W. van Hartingsveldt, Gloegoerweg,

Medan.

F.A. Moes, Sultan-Maämoen,-Aerasjidweg 12,

Medan.

C.F. Schwauer, p/a. Harrison en Crosfield Ltd.,

Medan.

A.J. Santen, Dependance Medan Hotel,

Medan.

J. Valk, Van-Linschotenlaan,

Medan.

L.J. Visser, Deli Estates Engineering,

Medan.

A.C. Weeda, Padang Boelanweg 106,

Medan.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Oostk. van
Sumatra.
P. Th. Wilms, Onderwijzer,

Meester Cornelis.

Groep Vlaanderen.
Mej. Dr. Hermance Van Belle, Leerares a.h.
Lyceum, Kersbeeklaan 64, Vorst-Brussel.
Opg. door den heer H.
Borginon, Brussel.
Mej. Joncker, 4 Avenue Lequinne,

Rhode St. Genèse.

Opg. door het Bestuur van
Tak Brussel.

Buitenland.
Lidmaatschap v/h. leven.
Mevrouw Charles Nicola-Van Notten, Villa
‘Neerlandia’, Avenue
Secretan,

Lausanne.
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Gewone Leden.
C. Baron v. Breugel Douglas, Zaakgelastigde der
Nederlanden, Strada
Dumbrava Rosie Nr. 3,

Boekarest.

A. Baronesse van Breugel Douglas-Bsrindei,
Strada Dumbrava Rosie Nr Boekarest.
3,
P.N. Costerus, Consul der Nederlanden,

Braila.

P.H. Kruydenberg, t/k. Astra Romana,

Moreni.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Roemenië.
Louis P. de Boer, 222 Second Str. N.E.,

Washington D.C.

Dirk Nieland, 107 Lyon-Str. N.W.,

Grand Rapids (Mich.).

A. van Woersem, Marszalkowska 22/10,

Warszawa (Warschau).

Opg. door Dr. H.C.
Diferee, Amsterdam.

[Nummer 4]
De meerderjarigheid van Prinses Puliana.
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PRINSES JULIANA
(1909-30 April-1930).

De Nederlanders zijn in merg en been democratisch; hun vereering voor het
vorstenhuis doet daaraan niets af: zelf huldigt dit eenzelfde leuze. Aan de ontzaglijke
verdienste, welke dat Huis zich verwierf bij de grondvesting van den Nederlandschen
Staat heeft het, de eeuwen door, die van eerbiediging van den volkswil en ontzag
voor 's lands vrijheden toegevoegd en zoo is een zuivere verhouding ontstaan van
vertrouwen en goeden wil. De in elks hart opgesloten Oranjeliefde kreeg aldus een
sterk redelijken grond.
Ver buiten de staatkundige grenzen van Nederland is Oranje een zinnebeeld van
eenheid. Een gebeurtenis als de meerderjarigwording van Prinses Juliana, wier
geboorte, welhaast 21 jaren geleden, met zooveel vreugde werd begroet, kan de
deelen van den Nederlandschen stam in andere landen niet onverschillig laten. Reeds
werd de achttiende verjaardag der Prinses, die toen zitting kreeg in den Raad van
State, feestelijk gevierd, niet alleen in dit land maar ook in Oost- en West-Indië,
Zuid-Afrika - dat een kostbaar geschenk aanbood - zoowel als in vele buitenlandsche
nederzettingen. Tusschen dien 30sten April en nu ligt Prinses Juliana's studietijd aan
de Leidsche Hoogeschool, de roemrijke stichting van haar grooten voorvader Prins
Willem 1. Een belangrijke tijd voor haarzelf en voor het volk, dat voor het eerst in
aanraking kwam met haar eenvoudige, kloeke persoonlijkheid; een indruk kreeg van
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haar frischheid en oorspronkelijkheid van geest, haar lust tot onderzoek en studieijver;
van haar verlangen ‘de dingen waarlijk goed te verstaan’. Zoo drukte prof. Huizinga
zich uit, toen hij haar 31 Januari 11. met de waardigheid van doctor in de letteren en
wijsbegeerte bekleedde. Kenschetsend voor haar karakter, voor haar zucht, alles zoo
grondig mogelijk te doen was het, dat zij, ondanks deze bekroning van haar ruim
tweejarige studiën, deze nog een tijd lang aan dezelfde universiteit ging voortzetten.
In de moeilijke jaren van den wereldoorlog, toen zoovele tronen vielen, heeft
Koningin Wilhelmina het aanzien van Nederland in de wereld verhoogd. Op Prinses
Juliana bouwt het volk niet minder hooge verwachtingen dan haar koninklijke Moeder
en Grootmoeder vervulden. Nu het Nederlandsche volk zich - ten laatste! - rekenschap
begint te geven van zijn rang in de wereld, ziet men ook van den Troon levensteekenen
tegemoet. De nieuwe tijd, die na den oorlog aanbrak, stelt nieuwe eischen - als kind
van haar tijd zal, wanneer zij eenmaal tot den Troon geroepen wordt, iemand van
zoo veelzijdige gaven en ontwikkeling als de Prinses daarmede rekening houden en
daarnaar handelen. Dat zijn eischen van meer openbaarheid van het vorstelijk leven,
meer persoonlijke aanraking en vertrouwelijkheid door belangstelling in 's volks
leven en streven. In de tweede plaats: deelneming aan dat grootere, veel meer
omvattende leven van den over de geheele aarde verspreiden Nederlandschen stam.
Meer en meer dringt de beteekenis door van Nederland als derde koloniale
mogendheid; van zijn taalgebied, als zesde in omvang; van zijn wetenschap en
vooruitgang in alle richtingen. Nederlands naam in den vreemde wordt meer en beter
bekend en ook dit versterkt het verlangen der zoo ver uiteenliggende stamdeelen
naar gemeenschap met het vaderland, het oude stamland. Het hoofd van den staat
kan voorgaan, kan zeer veel doen om het ontwakende eenheidsgevoel aan te moedigen
en te bevorderen en de banden met de stamdeelen te versterken, waaruit zoo ontzaglijk
veel geestelijk en stoffelijk goeds kan geboren worden.
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Vlaamsche toestanden.
XXVII.
De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
‘Met 125 tegen 24 stemmen en 7 onthoudingen heeft de Belgische Kamer, in hare
vergadering van Woensdag 5 Maart, het regeeringsvoorstel tot vervlaamsching van
de Universiteit te Gent aangenomen.’
In deze laconische bewoordingen ongeveer, hebben de telegraafagentschappen nu
reeds ruim drie weken geleden, het nieuws der overwinning, door de Vlamingen, na
een strijd van bijna een halve eeuw, in het parlement te Brussel behaald, over de
geheele wereld verspreid. Er zal wel geen krant van eenige beteekenis, in Europa en
ook elders op onzen aardbol, te vinden zijn, die dit bericht niet onder de oogen van
hare lezers heeft gebracht. Vele bladen knoopten er nog eigen beschouwingen aan
vast en al de beschaafde volkeren der aarde hebben aldus mogen vernemen, hetzij
in een beknopten, hetzij in een meer uitvoerigen vorm, dat het Vlaamsche volk
levenskrachtiger is dan ooit en er niet aan denkt zijn plaats onder de zon en zijn, met
Noord-Nederland, gemeenschappelijke taal en cultuur, op te geven.
Voor de buitenwereld - ik bedoel de wereld der niet ingewijden in de ware
Vlaamsche toestanden - moet deze overwinning grooter schijnen dan ze, voor de
Vlamingen en uit een Vlaamschen gezichtshoek bekeken, werkelijk is en het zou
mij geenszins verwonderen, indien men zich, buiten de Belgische staatsgrenzen, en
in de eerste plaats bij het met de Vlamingen innig medevoelende deel der
Noord-Nederlanders, was gaan voorstellen dat, dienzelfden Woensdag nog, heel
Vlaanderen door, de triomfeerende leeuwenvlag voor den dag was gehaald en de
zoogenaamde bewuste Vlamingen luide van hunne vreugde blijk gaven.
Er is dien dag, in Vlaanderen, niet gevlagd; er zijn geen triomfstoeten of optochten
gehouden; er is niet betoogd. Vlaanderen is rustig gebleven, ook na de bekendmaking
der parlementaire overwinning, maar deze rust was geen onverschilligheid.
Minister-president Jaspar, dezelfde die vroeger de taal der Vlamingen een
verzameling van dialecten heette, het Nederlandsch ongeschikt achtte voor de
beoefening der wetenschap, en de Vlaamsche beweging voor ‘een niemendalletje’
versleet, maar, onder den druk der omstandigheden eenigszins tot andere inzichten
is gekomen, verklaarde in de Kamer - na de vervanging te Gent van een vreemde
taal, het Fransch, door de eigen beschaafde landstaal van Vlaanderen, het
Nederlandsch, te hebben betreurd, daar zulks, naar zijn meening, een verminking
van een wereldtaal en een wereldcultuur beteekent - dat het Vlaamsche volk, in zijn
geheel, de teruggave van de Rijksuniversiteit te Gent opeischt. En in deze
eensgezindheid, niet alleen van de Vlaamsche intellectueelen, maar ook van de
mindere standen, die nauwelijks weten wat een Universiteit is, vond het hoofd der
Belgische regeering iets roerends, iets verhevens, aan hetwelk hij zeide gaarne hulde
te brengen.
Onverschilligheid was het dus niet die Vlaanderen rustig deed blijven na de
stemming in de Kamer, maar wel een gevoel van onvergenoegdheid, hetzelfde
ongeveer dat ook den gewonen mensch bekruipt bij het hem laattijdig toewerpen van
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een al lang begeerde en inmiddels te rijp geworden vrucht, waar dan nog een paar
wormen in blijken te steken.
Had het Staatsbestuur, onmiddellijk na den wereldoorlog, of zelfs een paar jaren
later nog, de Gentsche Universiteit vernederlandscht, het Vlaamsche land zou
ongetwijfeld uiting gegeven hebben aan zijn innige dankbaarheid en zijn groote
voldoening. Sedert de proef met de beruchte Nolfwet van 1923, die niemand
bevredigde, den Vlamingen slechts tweederden van een halve Universiteit verleende
en de stelselmatige sabotage van dit weinige bovendien als het ware nog in de hand
werkte, viel aan een dergelijk gevoel van dankbaarheid, zelfs bij de volledige
vernederlandsching van de Universiteit, welke, men wist het, zou moeten worden
afgedwongen, niet meer te rekenen. Niemand onder de strijdende Vlamingen, tot
welke richting hij moge behooren, heeft er dan ook ooit aan gedacht, de
vernederlandsching van de Gentsche Universiteit anders te beschouwen dan als de
teruggave, na bijna eene eeuw, van een onrechtmatig onthouden goed, een teruggave,
welke, op het oogenblik dat deze regelen worden geschreven, door den Senaat nog
moet worden bekrachtigd en trouwens niet geheel vrij is van bitteren bijsmaak. Want
eenerzijds blijven de Fransche technische scholen, welke aan de Universiteit zijn
gehecht, tot 1935-1940, te Gent, om eerst te beginnen met 1935, geleidelijk naar
Luik te worden overgebracht, terwijl ter andererzijde, naar het oordeel van de uit
hoogleeraren bestaande Commissie voor hooger onderwijs in Vlaanderen, voorgezeten
door de professoren J. Vercoullie en dr. Frans Daels, het aangenomen
regeeringsontwerp gelegenheid biedt om verplichte Fransche cursussen binnen te
smokkelen en het ook steeds mogelijk blijft, dat professoren, docenten, repetitoren
en assistenten van de Nederlandsche Universiteit, hooger onderwijs geven, in de
Fransche taal, aan de ‘Ecole des Hautes Etudes’, te Gent, welke nochtans opgericht
werd met het herhaaldelijk uitgesproken doel, het Nederlandsch hooger onderwijs
in Vlaanderen te ondermijnen en te bevechten.
Deze wormen in de vrucht waren oorzaak van het feit dat, bij de eindstemming,
tien der elf Vlaamsch-nationale afgevaardigden, die het beginsel van art. 1 der wet,
luidend: ‘Met ingang van het academisch jaar 1930-1931 wordt het onderwijs aan
de Universiteit te Gent, in het Nederlandsch gegeven; het Nederlandsch is ook de
bestuurstaal der Universiteit’, reeds vroeger hadden aangenomen, hunne goedkeuring
aan het geheel niet konden hechten. Zij zouden echter, naar hun eigen verklaring,
toch ‘ja’ hebben gestemd, indien het al of niet aanvaarden van het voorstel van hun
stemmen had kunnen afhangen. Dit was echter niet het geval en daarom verkozen
zij, door hun houding, de aandacht te vestigen op het gevaar voor sabotage van het
Nederlandsch Universitair onderwijs te Gent, dat nog altijd blijft bestaan, hoewel in
veel geringere mate dan onder het Nolfstelsel.
Van een algemeen Nederlandsch standpunt beschouwd is de geleidelijke teruggave
van de Gentsche Universiteit aan de bevolking voor welke koning Willem I der
Nederlanden ze, bij de oprichting, zonder twijfel bestemde, zeer zeker een belangrijke
gebeurtenis. Achteraf beschouwd zal men het misschien betreuren, dat zooveel
Vlaamsche geestkracht,
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die anders ten dienste van de wetenschap had kunnen worden gebruikt, aan den strijd
voor een onbetwistbaar recht, dat zelfs aan zekere negervolkeren niet meer wordt
ontzegd, moest worden verspild en mannen als Hippoliet Meert, de grondlegger van
het in Vlaanderen geboren Algemeen Nederlandsch Verbond en de spil der
vooroorlogsche beweging voor de vernederlandsching van Gent, Lodewijk De Raet,
prof. Mac. Leod, prof. Dosfel e.a., om van de nog levenden maar te zwijgen, zich
het offer van hun toekomst, hun gezondheid en hun goed moesten getroosten - wat
zij met een nooit genoeg te roemen offervaardigheid deden - om eerst thans, de
verwezenlijking van een der hoofdpunten van het Vlaamsche rechtsherstel te zien
naderen. Maar mogelijk is het ook wel, dat deze door den onwil van de leidende
standen in België opgedrongen strijd, het Vlaamsche volk en zijn stambewustzijn
meer is ten goede gekomen dan het opgaan in de wetenschap van de Vlaamsche
voormannen, die hem voerden, het zou hebben gedaan. Want nu toch is deze
bewustwording reeds zóóver gevorderd, dat zij zelfs de onderste lagen van het
Vlaamsche volk heeft bereikt en blijkbaar niet meer te stuiten is. Werd het Zuidelijke
deel van ons Nederlandsch taalgebied in Europa, vóór dertig jaren, nog ernstig met
verfransching bedreigd, thans is het toenmaals niet denkbeeldige gevaar, dat dit
belangrijke deel van onzen stam, verloren zou gaan, alleszins geweken. Nog is de
strijd echter, zelfs op het enkele gebied van het hooger onderwijs in Vlaanderen, niet
uitgestreden, want wordt de Gentsche Universiteit weer Vlaamsch, talrijk blijven de
in het Vlaamsche land gevestigde onderwijsinstellingen, waar de studeerende jeugd
stelselmatig wordt ontvlaamscht. Men denke hierbij slechts aan de Koloniale
Hoogeschool en de Handelshoogeschool te Antwerpen, de Handelsschool van de
Universiteit te Leuven, de Handelsschool van het Sint-Ignatiusgesticht te Antwerpen,
de Militaire Academie te Brussel, de Veeartsenijschool te Curegem, de
Muziekconservatoria en de instituten voor beeldende kunsten in de groote Vlaamsche
steden, het Hooger Instituut voor Decoratieve Kunst te Brussel, waar alles Fransch
is wat de klok slaat, om zich, bij benadering een denkbeeld te vormen van het zware
zuiveringswerk, dat de strijdende Vlamingen nog zullen hebben te verrichten alvorens,
in Zuid-Nederland, het beginsel: ‘Moedertaal-Hoogere Onderwijstaal’, geheel te zien
zegevieren. De vernederlandsching van de Universiteit te Gent is, op dien weg, een
mijlpaal van belang bij welke het past even stil te houden, een blik te werpen op den
reeds afgelegden weg en een eeregroet te brengen aan allen, die, tot het bereiken van
dien paal door het Vlaamsche volk, het hunne hebben bijgedragen.
M.J. LIESENBORGHS.
Brussel, Maart 1930.

Pastoor Aloïs Walgrave †.
In den nacht van 28 Februari is de bekende levensbeschrijver van Guido Gezelle,
pastoor Aloïs Walgrave, in een kliniek te Brugge op slechts 54-jarigen leeftijd
overleden. Deze pan-Vlaming, zooals hij reeds in zijn Leuvenschen studietijd heette,
omdat hij, te Gent geboren, later naar Duffel, in de provincie Antwerpen verhuisd,
vervolgens student aan het College te Lier,
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Pastoor Aloïs Walgrave †.

seminarist te Mechelen en geregeld met vacantie in West-Vlaanderen, al de Vlaamsche
streektalen kende en de meeste zelfs zeer vloeiend sprak, zette, priester zijnde, de
traditie voort, was twee jaar leeraar aan het Seminarium te Hoogstraten om vervolgens,
als pastoor, naar het Zuid-West-Brabantsche dorp Vollezeele te verhuizen en, ten
slotte, te Brugge, de geboortestad van zijn meester in de dichtkunst, Guido Gezelle,
te gaan sterven.
Pastoor Walgrave werd vooral bekend in onze Nederlandsche letterkunde door
zijn werk in twee deelen ‘Het Leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en
dichter’, in 1923 door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, te
Amsterdam, in hare, onder de leiding van Emmanuel de Bom staande Vlaamsche
Bibliotheek, uitgegeven. Maar in minder wijden kring las men zijne in 1905
verschenen ‘Stille Stonden’, en andere dichtbundels nog van dezen verstandigen
epigoon van Gezelle, en bewonderde men zijne bijbelspelen: ‘de Blindgeborene’,
‘Vrede op Aarde’ en, het meest van al, het tot ver over de grenzen van Vlaanderen
befaamde ‘Mariaspel’, op hetwelk Antoon Moortgat passende muziek schreef en
dat, in de jongste jaren, herhaaldelijk in het om zijne bedevaart wijdvermaarde
Brabantsche stadje Halle, voor tienduizenden werd vertoond.
Aloïs Walgrave was, met prof. A. Vermeylen, een der voorzitters van het officieele
Comité voor de herdenking van Guido Gezelle dat, 4 Mei a.s., in de schaduw van de
machtige Lieve-Vrouwekerk, te Brugge, het gedenkteeken van den grooten
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West-Vlaamschen dichter, die met Vondel en Karel van de Woestijne tot de hoogste
letterkundige glories van onzen stam behoort, zal onthullen. Hij zal, bij deze
plechtigheid, stellig door allen worden gemist en ongetwijfeld zal, in dit jaar der
Gezelleherdenking, aan dewelke hij nog zijne laatste krachten wijdde, zijn naam, in
één adem, samen met dien van den ‘Meester’, nog menigmaal met weemoed en
dankbaarheid worden uitgesproken. Schooner hulde zal hij, voor zich zelf, wel nooit
hebben gewenscht.
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Ons verzoekschrift: ‘Nederlandsch in plaats van Vlaamsch.’
Blijken van instemming en ontstemming.
Van vele zijden mocht het bestuur der Groep Vlaanderen mondelinge en schriftelijke
blijken van instemming met het aan de Belgische regeering en het parlement gezonden
verzoekschrift betreffende de vervanging, in wetteksten en andere ambtelijke stukken,
van de onjuiste benaming ‘Vlaamsche taal’, door ‘Nederlandsche taal’, ontvangen.
Toonaangevende dagbladen als De Standaard en De Schelde verklaarden geheel in
te stemmen met inhoud en vorm van dit verzoekschrift, terwijl Het Laatste Nieuws,
het eveneens grootendeels overnam en een der medewerkers van deze veelgelezen
krant, A. Rannah, er het volgende ‘Verloren Hoeksken’ aan wijdde:
Slaat op de trommel.
Een dichter zendt mij een gedichteken:
Slaat op de trommel, van diere dom dijne
Zingt den triomf van uw taal, van de mijne!
Slaat op de trommel, van diere dom does,
Uit is de droom van den franschdollen droes...
Slaat op de trommel!
Ik wil wel. Maar niet om kermis te vieren. Wel, om te zeggen, als de
trommel zwijgt: Mijn dierbare broeders en zusters, wij hebben iets
gewonnen, en staan vandaag verder dan gisteren. Maar dat iets is weinig
indien wij niet onmiddellijk beginnen met nieuwe zorg voor onze taal in
eigen huis en bij ons zelf.
Wat men zeer liefheeft, leeren onze Zuiderburen, kastijdt men zeer. En
men verzorgt het, na kastijding.
Kastijdt zeer uw eigen taal en verzorgt ze uitermate. Weert alle leelijke
klanken en onechte woorden. Schuwt de kromme zinnen. Spreekt en
schrijft, zingt en denkt: Nederlandsch.
Let wel. Ik zeg niet: Hollandsen. En ik zeg ook niet, dat gij, zijt ge
taalkunstenaar, de parels van uw dialekt en deszelfs warmte, zult treden
onder plompe voeten: wie stopt er klare bronnen?
Laat ons onze verschillen aankweeken, predikte Verhaeren. Gij zult
Vlaming blijven. Maar uw taal, uw daagsche en uw feestelijke, zal zijn:
Nederlandsch; naar gebruik, woordenboek, spraakkunst en taalziel zuiver.
Wie onzuiver spreekt is achterlijk. Bij overigens gelijke verdiensten, wint
hij het altoos, die zuiver spreekt.
Wat een zware taak is nu gelegd op uw schouders, onderwijzers en leeraren
van alle stand, slag en bedrijf!
En nog meer op de uwe, meisjes, vrouwen, moeders van Vlaanderen,
Antwerpen, Limburg en Brabant.
Onze taal is wonderzoet, voor wie haar geen geweld en doet.
Uw taal weze wonderzoet. Zij ruische als het ranke riet, met eigen klank
van eigen lied. Zij kome op uw gehoor af, tot in de puntjes en de komma's
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verzorgd; vol van onze zonne, van onze eigenheid, van ons wezen; helder,
klaar, licht en schoon blinkend.
De menschen steken hun blikken en hun handen uit naar wat schoon is en
plezierig. Uw taal weze schoon en plezierig.
Doet uw taal liefhebben, door te toonen dat gij ze liefhebt en dat ze lief
is, in haar kracht, haar melodie, haar kleur, haar rythme, in alle toonaarden
en op alle snaren.
Het beste harnas, in den strijd om onze taal is de onbesmette schoonheid
en de ongekrenkte gaafheid van onze taal. Haar zal niet lang meer nog
geweld geschieden, als gij zelf haar geen geweld en doet.
Als dat zal zijn gebeurd dan, mijn dichter, mijn broeders en mijn zusters:
slaat op de trommel!’
Vele Vlaamsche weekbladen namen het verzoekschrift eveneens over en
Minister-president Jaspar liet, van zijn kant, op het hem toegezonden verzoekschrift,
woordelijk antwoorden als volgt:
Cabinet du Brussel, den 8 Maart 1930.
Premier Ministre.
Kabinet van den
Eersten Minister. Mijnheer de Algemeen
Secretaris,
Nr. CZ./12313.
De heer Eerste Minister gelast mij U ontvangst te melden van den brief
van 6 Maart, die gij hem hebt gestuurd namens het Algemeen Nederlandsch
Verbond (groep Vlaanderen), en wiens inhoud zijn aandacht heeft
weerhouden.
Aanvaard. Mijnheer de Algemeen Secretaris, de betuiging mijner eerbiedige
gevoelens.
De Kabinetssecretaris:
(onleesbaar).
Aan den Heer Algemeen Secretaris
van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Slotlaan 13
St. L. Woluwe.
Alleen de Indépendance belge en een paar even anti-Vlaamsche en dus
anti-Nederlandsche bladen lieten een anderen klank hooren en vonden het ‘niet
opportuun, op het oogenblik, dat de Belgen de honderdste verjaring van hun scheiding
met de Nederlanders vieren’ een dergelijk verzoekschrift in de wereld te zenden.
‘Vele Vlamingen’, aldus de Indépendance belge maken een onderscheid tusschen
hun letterkundige taal en die welke benoorden den Moerdijk wordt geschreven, waar
de woordenschat doorspekt is, met, op een komische wijze, gegermaniseerde woorden,
die er van maken, ‘une sorte de marollien, distingué et parvenu, en somme’. Wat het
A.N.V. met zijn verzoekschrift beoogt, zeide hetzelfde anti-Vlaamsche blad verder
nog, is, ‘op een zeer behendige wijze, Vlaanderen geestelijk bij Nederland in te lijven
en aldus de volkomen versmelting te bewerken van twee litteraturen, twee kuituren,
twee gedachtenwerelden, die, ten gevolge van een geheel verschillende evolutie, tot
heden duidelijk van elkander waren blijven verschillen.’
Zoo luidt het oordeel der tegenpartij.
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Het bestuur van onze groep Vlaanderen mag zich dus verheugen over den uitslag
van zijn initiatief, dat de aandacht van regeering, parlement en pers gaande maakte
en, zonder twijfel, in een niet al te ver verwijderde toekomst, zijn bevredigend beslag
moet krijgen.

Uit de takken.
Brussel.
Voor deze afdeeling, welke een groote bedrijvigheid aan den dag blijft leggen, waren
Februari en Maart buitengewoon drukke maanden. Vrijdag 28 Februari werd het
eeuwfeest der geboorte van Guido Gezelle herdacht. De groote zaal van het Maison
des Artistes, aan de Groote Markt, was meer dan gevuld met een uitgelezen publiek,
waaronder vele bekende Vlamingen en voorname leden der Nederlandsche kolonie.
Men bemerkte er Mevr. Wed. Karel vande Woestijne, Dr. W. van Eeghem, F.
Toussaint van Boelare, P. Neven, bestuurder van de Nederlandsche School, Maurits
Roelants, Dr. J. Grauls, enz. Als feestredenaar, ingeleid door den voorzitter der
afdeeling,
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M. Liesenborghs, trad op Pol de Mont, uit Antwerpen. Deze, trots zijne 73 jaren,
nog steeds even jeugdig-geestdriftige dichter hing een sprekend beeld op van Guido
Gezelle als mensch, als priester en als woordkunstenaar en droeg vervolgens een
keuze van gedichten van den Westvlaamschen ‘meester’, zooals hij in den volksmond
heette, voor, na op ieder gedicht telkens vooraf zijn verklarend licht te hebben laten
vallen. Het was dan ook geen applaus dat den heer de Mont, bij het einde zijner
lezing, die ongeveer twee uren duurde en allen ten slotte nog te kort bleek, te beurt
mocht vallen, maar wel een donderende ovatie, terwijl ook vele leden er op stonden
hem, na afloop, persoonlijk hun dank voor het genotene te betuigen.
Acht dagen later trad, in dezelfde zaal, met evenveel bijval, al was het publiek
minder talrijk opgekomen, de heer J. van Elsäcker, uit Rotterdam, uitgezonden door
het Comité van het A.N.V. voor Nederlandsche lezingen in Vlaanderen, eveneens
voor tak Brussel op. Deze voordracht was een ware openbaring want niemand in
Vlaanderen kende het zoo machtige als eenige talent van dezen Noordnederlandschen
declamator, die onder de allerbesten dient gerekend. De wijze, waarop hij een deel
van ‘Elckerlyc’ en vervolgens, na de rust, enkele gedichten van Jeanne van der Waals
en Guido Gezelle alsook een drietal schetsen van Ernest Claes en de Sinclair vertolkte,
was volmaakt te heeten. Deze voordracht sloeg zóó in, dat de heer Van Elsäcker tot
een paar toegiften werd gedwongen en aan de instemmende toejuichingen wel geen
einde scheen te zullen komen, toen de voorzitter van den tak den knappen kunstenaar
een hartelijk en welgemeend: ‘Tot weerziens en wel zoo spoedig mogelijk’! toeriep.
Zaterdag 22 Maart hield de afdeeling haar schitterend geslaagd jaarlijksch
Vlaamsch-Hollandsch verbroederingsfeest, met aansluitende danspartij, loterij,
verrassingen, enz. in de bovenzalen van het Hotel Scheers, bij het Noorderstation.
Het werd door honderden Vlamingen en Noord-Nederlanders bijgewoond en bracht
een aardig sommetje op ten bate van het werk voor uitzending van zwakke en
behoeftige Vlaamsche kinderen (‘Kindergeluk’).

Ieperen.
De ‘Ypersche Studiekring, Tak van het A.N.V.’ blijft een buitengewone werkzaamheid
aan den dag leggen en heeft reeds een goed gevuld winterseizoen achter den rug.
Van deze afdeeling kan worden gezegd, dat zij een brandpunt van Vlaamsch geestelijk
leven en Nederlandsche kuituur is in de aan Frankrijk en het Waalsche taalgebied
grenzende streek van Ieperen. De voordracht van den heer J. van Elsäcker, uit
Rotterdam, 4 Maart in de feestzaal van het Vlaamsch Huis gehouden, mocht een
ongemeenen bijval ontmoeten, wat ook het geval was met den avond van 21 Maart,
in dezelfde zaal, waar de in en buiten Vlaanderen zoo populaire schrijver Felix
Timmermans, op de geestige en gemoedelijke wijze hem eigen, vertelde van zijn
reis in Italië ‘het land der appelsienen’. Deze avond, ingericht in samenwerking met
den Vlaamschen Toeristenbond, was een der schitterendste, die men ooit in dit deel
van Vlaanderen mocht bijwonen.

Kortrijk.

Neerlandia. Jaargang 34

Een jonge afdeeling, die veel belooft en goed op weg is hare belofte niet alleen te
houden maar zelfs te overtreffen. Reeds werden enkele voordrachten ingericht, die
telkens ook weer nieuwe leden aanbrachten.
Voortaan zal Neerlandia aan al de leden geregeld worden toegezonden.

Antwerpen.
Dinsdag 25 Maart werd het eeuwfeest van Guido Gezelle, door de weer bloeiende
afdeeling Antwerpen, in de zaal Pro Arte, op luisterrijke wijze gevierd. Op dezen
plechtigen avond, den grooten Vlaamschen dichter waardig, komen wij, in het volgend
nummer van ons maandblad, uitvoeriger terug.

Nederland.
Nederland - Pays-Bas.
Toen Nederland besloot deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling te Antwerpen
in 1930 ter gelegenheid der viering van Belgiës honderdjarige onafhankelijkheid,
mocht worden verondersteld, dat de inrichters van het Nederlandsche gebouw, zoo
niet uitsluitend Nederlandsche opschriften bezigend, dan toch aan de eigen taal,
welke ook die van het Vlaamsche land is, de eereplaats zouden geven.
Daar het Hoofdbestuur van het A.N.V. er niet gerust op was, dat dit gevoel van
eigenwaarde voldoende levendig was bij de inrichters, zond het in November '29
reeds een vraag om inlichting tot het Uitvoerend Comité der Nederlandsche
deelneming aan de Tentoonstelling. Het ontving toen de ambtelijke mededeeling,
dat bij de tweetalige opschriften het Nederlandsch den voorrang zou krijgen.
De sedert openbaar gemaakte afbeeldingen van gevels in aanbouw, hebben echter
het tegendeel bewezen en het Hoofdbestuur de vorige maand genoopt tot een protest
in de Pers, dat groote instemming en naklank heeft gevonden.
Het gevoel van eigenwaarde in het Nederlandsche volk heeft zich weer eens flink
doen gelden. Het staat daarbij in het goede gezelschap van andere landen, die
deelnemen aan deze tentoonstelling. Volgens een onzer leden te Antwerpen, die een
onderzoek instelde, zou Nederland het eenige land zijn dat twee talen gebruikt en
alle andere landen een eentalig opschrift in de taal van het eigen land hebben.
Er moet nog gelegenheid zijn, de fout te herstellen; het gedeeltelijk afbreken van
hetgeen reeds opgebouwd werd, kan niet zooveel bezwaar ontmoeten.
Het is werkelijk diep ontmoedigend, dat nù nog niet tot de Nederlandsche Regeering
en de Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Antwerpen is doorgedrongen,
dat het de plicht van Nederland is zich in geheel Vlaanderen uitsluitend van de
gemeenschappelijke taal te bedienen. Handelt Nederland anders, dan schiet het
Vlaanderen in den rug.

Groepsvergadering.
De groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft Zaterdag 15
Maart een vergadering gehouden in het Koloniaal Instituut te Amsterdam, onder
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voorzitterschap van den heer J.N. Pattist. Vertegenwoordigd waren elf afdeelingen,
tezamen tellend 3650 leden.
Bevestigd werd de benoeming van den heer F. Reysenbach te 's-Gravenhage, tot
penningmeester. In de plaats opengevallen door het bedanken van prof. dr. A.A. van
Schelven, werd de heer M. Fernhout te Kampen gekozen tot lid van het groepsbestuur.
Het jaarverslag van den secretaris, waaruit o.a. blijkt, dat groep Nederland op 1
Januari j.l. 5914 leden telde, werd goedgekeurd. Eveneens werden goedgekeurd de
rekening en verantwoording van den penningmeester, na het verslag van van de
commissie van onderzoek.
Besloten werd een groepsdag te verbinden aan den boottocht, door de afd.
Rotterdam ontworpen op 28 Juni 1930 naar Den Briel, waar de afd. Voorne en Putten
een waardige ontvangst voorbereidt.
Tal van vraagstukken kwamen aan de orde, o.a. een onderzoek naar den
noodtoestand vooral op verkeersgebied in Zeeuwsch-Vlaanderen; het doordringen
van vreemde woorden
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in de sporttaal en o.a. in de filmwereld. Een commissie werd benoemd, bestaande
uit mr. W.J.L. van Es. Wassenaar; S.G.L.F. baron van Fridagh, Schoorl en F. Kroon,
Utrecht, teneinde middelen te beramen tot het weren van vreemde opschriften.
Bij de rondvraag kwam aan de orde het vraagstuk der opschriften op het
Nederlandsch Paviljoen op de tentoonstelling te Antwerpen. Het bestuur deed verslag
van het onderhoud met den commissaris-generaal voor de deelneming van Nederland
aan de tentoonstelling te Antwerpen, dr. F.E. Posthuma. Het kreeg den indruk, dat
de feitelijke mededeelingen, aanvankelijk in de pers verschenen, niet geheel juist
waren en dat men overtuigd kon zijn van den goeden wil van de regeering en de
centrale commissie ten aanzien van het bezigen der Nederlandsche taal. Maar men
stond ter andererzijds voor de tot dusver bij de Nederlandsche regeering, blijkens
haar verklaring afgelegd in de Tweede Kamer heerschende opvatting, dat het bij
internationale tentoonstellingen wenschelijk zou zijn, de tweetaligheid in de
opschriften op de Nederlandsche gebouwen te handhaven. Andererzijds schijnt men
te bevoegder plaatse bij de verdeeling van deze tweetalige opschriften over de
verschillende gevels van het gebouw zich niet in allen deele rekenschap te hebben
gegeven van den indruk, dien de wijze van plaatsing en de grootte dier opschriften
op den beschouwer kunnen wekken, vooral daar onder de bestaande omstandigheden
juist en vooral te Antwerpen van de keus der plaatsen zooveel afhangt. Blijkens de
verkregen inlichtingen zou een misverstand in de hand zijn gewerkt door het feit,
dat het noodzakelijkerwijs eerst op te trekken deel van het gebouw, nl. de
tentoonstellingshal, juist het opschrift Pays-Bas draagt.
De vergadering was algemeen van gevoelen, dat voor de door de regeering
aangenomen tweetaligheid van opschriften op Nederlandsche gebouwen bij
internationale tentoonstellingen geen klemmende redenen bestaan, dat veeleer de
daarvoor aangevoerde reden, dat de term Nederland in het buitenland niet algemeene
bekendheid geniet, niet opgaat, nadat juist deze onbekendheid voortspruit uit het
ambtelijk en nietambtelijk, verwarring stichtend misbruik van Pays-Bas of Holland,
naast het voor opschriften alleen oorbare Nederland.
Met algemeene stemmen sprak de vergadering haar instemming uit met de door
het hoofdbestuur van het verbond verdedigde eentaligheid en zij droeg aan het bestuur
der groep op, van het gevoelen der vergadering te doen blijken aan de regeering.
In verband hiermede werd ook bezorgdheid geuit voor de opschriften te Luik,
waarvan evenwel nog niets bekend was, zoodat daarover nadere inlichtingen worden
afgewacht.
Nog bracht een der aanwezigen onder de aandacht van het bestuur, dat de gemeente
Amsterdam, blijkens haar inzending op de tentoonstelling van haar openbare diensten
te Utrecht, een viertaligen uitleg bezigt, maar de Nederlandsche stelselmatig onderaan
plaatst. De vergadering droeg aan het bestuur op, zich daarover tot het betrokken
gemeentebestuur te wenden. VAN ES.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam - De Westindische tentoonstelling.
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Daadwerkelijk iets te doen in of voor Suriname en Curaçao behoort niet tot de roeping
van het A.N.V., wèl echter belangstelling op te wekken en gaande te houden, hier
in het stamland, voor deze onze beide overzeesche volkplantingen.
Tot dit doel heeft de afdeeling Amsterdam, in samenwerking met een aantal andere
vereenigingen, voor 1929/30 den Economisch-Historischen Leergang ingericht
‘West-Indië in verleden en heden’, welke een ongedacht succes heeft gehad, en thans
besluit zij het werk voor dit seizoen met deze tentoonstelling.
Een tentoonstelling van overwegend historisch karakter, welke daardoor hen, die
allereerst zouden willen weten wat Nederland thans in de West doet, allicht niet
geheel zal bevredigen; dezulken vinden meer van hun gading in het Koloniaal
Museum, in hetzelfde gebouw.
Wij hebben misschien toch reeds te veel de neiging ons blind te staren op de gouden
eeuw en te vergeten, dat de daarop gevolgde periode van inzinking lang voorbij is,
dat Nederland niet alleen thans wederom in staat is tot groote dingen, maar wel
degelijk ook wijzen kan op verdienstelijke prestaties van het nageslacht. Versterking
van het gevoel van eigen waarde en eigen kracht is dan ook zeker niet het minst
belangrijke deel der taak van het Verbond.
Intusschen behoeft een gepast gevoel van voldoening over hetgeen elders is en
wordt verricht ons allerminst te beletten om te erkennen en te betreuren, dat er met
betrekking tot Amerikaansch Nederland nog veel te wenschen overblijft, ook wel
achterwege is gebleven wat niet nagelaten had mogen worden. En hoewel men nu
niet juist in de eerste plaats de geschiedenis moet ter hand nemen om te leeren wat
er in de West kan en moet worden gedaan, zoo doet toch, ook wat onze positie in de
Nieuwe Wereld betreft, de kennis van het verleden ons beter begrijpen waar wij
staan.
Daar wij zoo lang gewend zijn geweest om meer naar het Oosten te kijken dan
naar het Westen, kan het goed zijn er aan te worden herinnerd, dat in den opbouw
van dat Amerika, dat een steeds voornamere plaats gaat innemen in de wereld, ook
Nederland een niet onbeteekenend aandeel heeft gehad. Het was daarom goed gezien,
dat niet alleen moest worden tentoongesteld hetgeen betrekking heeft op Suriname
en Curaçao, en op de vestiging ter kuste van Guinee - welker geschiedenis zoo nauw
is verbonden aan die van de West - maar ook het een en ander moest worden
opgenomen aangaande Nieuw Nederland, Brazilië, Demerara, Essequebo en Berbice;
zelfs Tobago is niet vergeten. Brazilië en Britsch Guyana hebben bovendien niet
alleen op historische gronden een recht om op deze tentoonstelling een plaats in te
nemen, maar ook op geographische, als buurlanden van Suriname.
Venezuela is mede vertegenwoordigd door eenige kustgezichten uit den tijd voordat
Guzman Blanco den Curaçaoschen tusschenhandel finaal onmogelijk maakte, en
door Corporaals werk over onze volkenrechtelijke betrekkingen tot dit land.
En al moge Columbus nooit een voet hebben gezet op eenig deel van wat
tegenwoordig Nederlandsch West-Indië is, toch ontbreekt niet het stukje van het
kruis op het graf van den grooten ontdekker, door wijlen Kapitein Harken indertijd
uit Santo Domingo medegebracht.
Dat de West Indische Compagnie een groote plaats inneemt op deze tentoonstelling,
spreekt van zelf, gegeven de aan haar toebehoord hebbende gebouwen en de door
haar nagelaten archivalia, welke nog in verschillende Nederlandsche steden te vinden
zijn. Groote figuren uit haar geschiedenis - en uit die van de Geoctroyeerde Societeit
van Suriname - als Usselinx, Johan Maurits van Nassau Siegen, Piet Heyn en Van
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Aerssen van Sommelsdijk, worden door een aantal portretten en afbeeldingen in het
geheugen der bezoekers teruggeroepen.
Lijkt het op het eerste gezicht alsof het hoofdzakelijk hier te lande bijeengegaarde
(van de 40 inzendingen zijn slechts één of twee van overzee afkomstig) zelfs van de
geschiedenis van Onze West geen samenhangend beeld zou kunnen geven, een
nauwkeurige en belangstellende bezichtiging leert, dat deze tentoonstelling vrijwel
het geheele terrein bestrijkt, terwijl ook het meer actueele niet heelemaal ontbreekt.
Het werk van Zending en Missie wordt gedemonstreerd door inzendingen van de
Moravische Broeders en van de Paters Redemptoristen en de oud-gouverneur Baron
van Heemstra heeft gezorgd voor afbeeldingen van eenige moderne Surinaamsche
bedrijven.
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Eén verzameling is zoo ‘up to date’ als maar mogelijk is, t.w. de portretten der
Gouverneurs van Curaçao, van 1816-1930, welke besluit met dat van den
tegenwoordigen Landvoogd, den Heer B.W.T. van Slobbe.
Van de aanhankelijkheid van de West aan ons vorstenhuis ten slotte getuigen het
huldeblijk der Surinaamsche ingezetenen, aangeboden ter gelegenheid van het
huwelijk van H.M. de Koningin, en het uit het Stammuseum van het Verbond
afkomstige verkleind model van het standbeeld van Koningin Wilhelmina, te
Paramaribo onthuld op den dag van Haar zilveren Regeeringsjubileum, tot nog toe
het eenige gedenkteeken van dien aard in het gezamenlijke, in drie werelddeelen
gelegen gebied van het Rijk der Nederlanden.
Wanneer straks de tentoonstelling zal zijn afgeloopen, zullen de inzendingen
terugkeeren naar de plaatsen van waar zij afkomstig waren, om misschien nimmer
weder te worden tezamengebracht. Wij zullen dan echter behouden den catalogus,
welke allerminst is een eenvoudige opsomming van wat er op de tentoonstelling te
zien valt, maar in de bijschriften zoowel als in de voorrede veel leerrijke toelichting
bevat.
MENKMAN.

Arnhem.
Deze afdeeling zette het nieuwe jaar in met een goed bezochten voordrachtavond
van Anton Verheyen over zijn Afrikaansche reis, met voordracht van werk van
Langenhoven en Celliers en een stuk uit de Lucifer.
Voor deze bijeenkomst was samenwerking verkregen met de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het Nederlandsch Tooneelverbond. Zulk
samenwerken met bevriende vereenigingen bevalt in deze afdeeling goed.

Dordrecht.
Het bestuur dezer afdeeling had haar leden dezen winter twee lezingen beloofd en
heeft die belofte ook gehouden. Door een samenloop van omstandigheden vielen
beide in Maart, wat niet heeft belet, dat de belangstelling beide keeren groot was.
8 Maart gaf Ir. Van Gils uit 's-Gravenhage een geschiedkundige en technische
uiteenzetting over de droogmaking der Zuiderzee. Daarna werd de rolprent der
Zuiderzeewerken vertoond, welke wijlen Ir. Lely op zijn Amerikaansche reis heeft
gebruikt. Als toegift draaide nog een luchtfilm van de K.L.M. De talrijke aanwezigen
kwamen zeer onder den indruk, van deze jongste uiting van Neerlands energie.
22 Maart voerde Dr. Van Sleen de bekende wereldreiziger, de leden en genoodigden
over Java. Bij een prachtige reeks lichtbeelden hield hij een onderhoudende voordracht
over het ook voor het welzijn der inlanders grootsche cultuurwerk der Nederlanders
in Insulinde. Voor deze voordracht was samenwerking verkregen met de
Volksuniversiteit.
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Maastricht.
Deze afdeeling heeft kort na elkaar haar leden twee avonden aangeboden.
Op 28 Dec. '29 sprak de heer Ernest Claes uit Brussel, vertelde van ‘Vlaamsche
typen’ en las prachtig voor uit een nog niet verschenen boek van hem.
24 Febr. '30: Gezelleherdenking in samenwerking met de Koninklijke
Zangvereeniging ‘Maastreechter Staar’ en het Stedelijk Orkest. Dezen avond sprak
prof. J. Modest Lauwerys uit Antwerpen over 't leven van Gezelle, waarna hij eenige
van diens gedichten voordroeg. Toen hij als toegift ‘Klokke Roelant’ gaf, heeft hij
uit de daverende toejuichingen gehoord, hoe dankbaar de talrijke toehoorders waren.
't Waren twee zeer geslaagde avonden.

West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
De heer J. van der Worp te Oostburg schrijft ons:
Op de derde openbare bijeenkomst, door de afdeeling in dit seizoen belegd, trad
als spreker op de heer J.N. Pattist uit 's-Gravenhage, voorzitter der Groep Nederland.
Enkele jaren geleden verwierf spreker met zijn rolprent van Zeeuwsch-Vlaanderen
hier grooten bijval. Thans had hij als onderwerp gekozen Fransch-Vlaanderen.
Voor een aandachtig gehoor behandelde de heer Pattist met de hem eigen
welsprekendheid de geschiedenis van dit kleine gebied in het ‘Departement du Nord’
en gaf hij een belangwekkende beschrijving van land en volk. Hij wees er op, hoe
onze stamgenooten daar hun taal en zeden trachten te handhaven, maar beschouwde
de beweging als een zuiver gewestelijke, wijzende op de gehechtheid der bewoners
aan den grooten Franschen staat.
Een groot aantal lantaarnplaatjes verduidelijkten de leerrijke en boeiende
voordracht.
De voorzitter der afdeeling bracht den heer Pattist aan het slot van zijn voordracht
dank namens alle aanwezigen en herdacht met een enkel woord de verdiensten van
den spreker jegens Zeeuwsch-Vlaanderen.
‘Nederland heeft aan ons gewest groote verplichtingen’, aldus deze spreker. ‘Wij
verdienen veel, veel meer dan wij krijgen! Maar wat wij mochten ontvangen danken
wij voor een groot deel aan Uw onvermoeid werken in het belang van
Zeeuwsch-Vlaanderen.’
Het was een goed geslaagde avond.

West-Indië
Surinaamsche Brieven.
VI.
Stad en District.
Wat in Nederland de tegenstelling tusschen Stad en Land is, is hier bij ons in Suriname
de tegenstelling ‘Stad’ en ‘District’. Eigenlijk is hier het verschil nog grooter, daar
de twee groepen zeer ongelijk in grootte zijn. Onder ‘Stad’ verstaat men de stad
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Paramaribo met haar buitenwijken, al het andere is District. Men kent min of meer
ambtelijk nog wel twee andere steden in ons land en de bewoners van Nickerie zouden
het u erg kwalijk nemen, als u Nickerie geen stad noemde. Misschien, dat het enkele
jaren geleden meer op een stad geleek dan tegenwoordig, maar op het oogenblik
moet men een zeer bijzondere maatstaf aanleggen in zijn beoordeeling en een zeer
gewijzigde bepaling van het begrip stad toepassen, als men Nickerie nog een stad
wil noemen. En Albina, de slaapster aan het Marowijne strand, is een stad, zooals
die slechts in sprookjes voorkomt. Misschien zal die plaats nog eens ontwaken en
tot bloei komen en zal men dan van Stad kunnen spreken. Op het oogenblik hebben
wij slechts één stad: Paramaribo, ‘Fotto’ in den volksmond. Al het andere is district,
met er achter nog het groote onbekende, het geheimzinnige, het vage. Het Bosch.
Daarmee houdt alles op, daarachter is niets meer.
Stadsbewoner te zijn is de wensch van elken Districtsbewoner, en wie eenigen
tijd in de stad geleefd heeft, pakt als het October wordt zijn matras en beddegoed bij
een hoop andere bagage en verhuist naar het district om daar in een vaak meer dan
landelijke omgeving van de rust te genieten.
De districtenaar bewaart zuinig in zijn cederhouten kist of blikken trommel een
schoon en kleurrijk gewaad, om dat in de stad te dragen en daarmee te pronken.
Immers op district ontbreekt de gelegenheid om te pronken en zich in volle glorie te
laten aanschouwen. De stedeling echter staat peinzend naar zijn witte jas te kijken,
als de mouwen en het boordje

Neerlandia. Jaargang 34

60
franjes beginnen te vertoonen. Zal hij het weggooien of loont het nog de moeite om
hersteld te worden. Maar dan denkt hij aan de vacantie, die op komst is, en dadelijk
hangt hij de jas weer in de kast met de gedachte: Die kan ik in het district nog wel
dragen.
Komt men uit het district in de stad, dan is de hoofdbezigheid, dat men de eerste
dagen eens behoorlijk en niet te weinig praat. Wee u, als iemand, die een jaar in het
district gezeten heeft, bij u binnenvalt. Die is voorloopig niet weg te krijgen. Op het
district heeft men geen onderwerpen om te bespreken. Men woont vlak bij elkaar in
een heel kleinen kring van menschen, en moet nu in de stad de schade weer inhalen.
Bovendien trekt zich het leven van de heele kolonie samen in de stad, en zoo is men
het eerste uur nog niet uitgepraat en blijft er zelfs dan nog genoeg te vragen en te
onderzoeken over. En ieder, die uit het district komt, heeft te klagen en lichtelijk ‘te
kankeren’ over al wat hij daar beleefd en niet beleefd heeft. Er was immers niemand
bij hem in de buurt, tegen wien hij zijn hart kon luchten. De gezelligheidsdrift van
de menschen kan pas in de stad, in een iets ruimere samenleving bevredigd worden.
Wie uit de stad naar het district gaat, is blij, dat hij niet hoeft te praten en dat hij
niets hoeft te hooren. Hij is overgelukkig, dat er maar twee keer in de week een
verbinding met de stad is en als hij echt vacantie wil hebben, dan gaat hij naar zoo'n
gezegende plantage, die geen telefoonverbinding met de stad heeft.
Districtsmenschen ziet men in de stad bij voorkeur op straat, waar zij de reeds
genoemde kleedingstukken trachten tot hun recht te laten komen. Verder bezoeken
zij veel winkels, en komen met een belangrijk verlichte beurs weer thuis. Meestal
hebben zij het reusachtig druk, om al hun boodschappen in den korten tijd van hun
bezoek aan de stad af te doen. Ook maken zij gretig gebruik van alle soorten van
vermaak, die hier in de stad geboden worden. Al naar gelang hun beurs het toelaat
zullen zij de ‘Kino’1) bezoeken, of de bodega van het IJshuis met hun bezoek vereeren.
Voor velen bestaat het heele genot van een bezoek aan de stad in een staan voor de
verlichte dansgelegenheden of het turen naar de wekelijksche vliegmachine, die voor
een stadsmensch al heel gewoon is, maar voor iemand uit een achterdistrict iets
overweldigends. De stedeling met vacantie is onbeschrijfelijk lui. Hij staat wel vroeg
op maar brengt zijn dag door met nietsdoen. Ten eerste kleedt hij zich zoo licht
mogelijk. Ten tweede ontdekt hij de weldoende uitwerking van een strak gespannen
hangmat onder een breed vertakte amandelboom. Bij tijd en wijle neemt hij een bad
in de rivier, als die zich daartoe leent.
Is hij romantisch aangelegd, en nog niet heelemaal verluierd tijdens de eerste
dagen, dan tracht hij op onmogelijke en het liefst ganschelijk onbegaanbare
boschpaden het oerwoud te doorkruisen en de emoties van een boschlooper te
ondergaan. Ook houdt hij ervan om in wankele en schommelende roeibootjes
levensgevaarlijke tochten op een rivier te ondernemen met de kans op omslaan. Houdt
hij van jagen en visschen, dan voorziet hij zich van een ruimen voorraad patronen
en de verschillende netten en hengels, die een vischliefhebber dient te bezitten en
niemand zal hem beletten zijn hartstochten te bevredigen.
Iemand uit het district eet in de stad zooveel mogelijk spijzen, die in verband staan
met ijs. Stel je voor, een heel jaar zonder ijs in het district gezeten te hebben! Warm
bier gedronken te hebben, warm sodawater en warme kogelfleschjeslimonade! Het
is om ervan te watertanden, als men dan voor het eerst weer eens een glas water ziet,
1) Bioscoop.
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dat van buiten dof en nat is door de koude van de dranken. Men zou desnoods een
maagkatarh aandurven, als men maar een flinke hoeveelheid roomijs kan krijgen.
De stedeling verzekert iedereen in het district, dat hij het ijs heel niet mist en dat
hij er best buiten kan. Hij gaat zich te buiten aan jonge kokosnoten en aan
sinaasappelen, die nog warm zijn van de zon. Hij veracht rundvleesch en is tevreden
met elken dag versche visch en overgelukkig met wild en boschdoksen en wiswisies1).
Als hiervan niets te krijgen is, bemerkt hij, dat cornedbeaf van den Chinees heel goed
te eten is, en dat ‘Bakeljauw’ goed gekookt wel verteerbaar is.
Maar na drie weken begint hij toch te mopperen, dat het brood als het vier dagen
oud is, toch tamelijk droog wordt en dat versch brood toch lekkerder is. Dan merkt
hij, dat de muskieten met den dag talrijker worden en dat de muskietenschermen
blijkbaar zeer stuk moeten zijn, omdat die dieren toch binnen komen. Hij was er
oorspronkelijk gloeiend van overtuigd, dat de distriktslui het bij het rechte eind
hadden, als zij beweren, dat de slaap voor middernacht de beste is en had daarom
om 8 uur al slaap. Nu begint hij te merken, dat een mensch niet onbeperkt kan slapen,
zit hem de lange avond achter de klamboe dwars. Hij verlangt naar zijn kennissen
en naar zijn eigen huis. Plotseling schiet hem te binnen, dat hij bij het vertrek vergeten
heeft, de gaskraan te sluiten. En dat de planten op de galerij water moeten hebben.
De districtsbewoner vindt na drie weken, dat het lawaai in de stad toch haast te
erg is voor een mensch. Het is haast niet te doen met al de bezoeken, die hij moet
afleggen en ontvangen. De menschen in de stad gaan zoo laat naar bed vindt hij. Hoe
kan een mensch het op den duur volhouden, om geregeld tot 11 uur op te blijven.
De regentijd zal trouwens eerstdaags inzetten en dan is het zaak om weer thuis te
zijn. Anders kom je te laat voor het planten. En wie zal het erf schoon houden, als
hij zoo lang wegblijft.
Zoo ontdekt hij plotseling, dat hij noodzakelijk weer naar huis moet, en zoo staat
hij op een goeden dag des morgens om 7 uur op de afvaartsteiger, omringt door een
onnoemelijk aantal koffers en kisten en zakken en manden, gereed om naar het district
te gaan, blij, dat hij de stad weer den rug kan toekeeren.
‘Ik houd niet van de stad, ik ben een echt districtsmensch’, verzekert hij iedereen,
die het maar hooren wil.
Des avonds om 7 uur brengt dezelfde boot de stedeling weer thuis. Plotseling is
hij bang geworden, dat hij in het district malaria zou kunnen krijgen, en ‘dat is
onverantwoordelijk tegenover je vrouw en kinderen.’
Waarmee wij alleen maar wilden zeggen, dat alles zijn ‘veur en z'n teugen’ heeft.

Overdreven gevoeligheid.
Het Surinaamsche blad ‘De Banier’ heeft zich gestooten aan den zin ‘Suriname, dat
men vroeger de meest Nederlandsche kolonie noemde’ in ons jongste
Novembernummer, blz. 176. Uit het woordje

1) Wisi-wisie (anatidae): boomeenden.
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‘vroeger’ maakt haar redactie op, dat het A.N.V. Suriname ‘verstoot’ en dat het is
‘losgelaten van het Rijksverband’.
Wij verklaren gaarne, dat wij Suriname nog, maar dan met den door de grondwet
geëischten nieuwen term ‘het meest Nederlandsche overzeesche gebiedsdeel’ achten.
Het zelfde Surinaamsche blad nam ook een ingezonden stuk op onder het opschrift
‘Pogingen tot vervreemding’, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de volgende
uitlating van onzen Surinaamschen briefschrijver in zijn derde epistel, geplaatst in
het jongste Decembernummer:
‘Men komt dan in Suriname, dat prat gaat op den eerenaam van de meest
Nederlandsche kolonie te zijn en verbeeldt zich, met Hollandsen en zoo noodig een
makkelijk te leeren Neger-Engelsch klaar te zijn. Maar, dan vergist men zich leelijk.’
Dat vergissen kan o.i. slechts slaan op de veronderstelling, dat men uitsluitend
met Nederlandsch in Suriname terecht kan, niet op het gevleugelde woord.
Het kan ‘De Banier’ bekend zijn, welk een warme belangstelling onze briefschrijver
voor Suriname heeft en hoe hij altijd opbouwende kritiek levert.
Neerlandia wijdt trouwens voortdurend ernstig aandacht aan Suriname en dat het
A.N.V. in dezen niet te kort schiet, kunnen o.m. de Westindische leergangen en de
Westindische tentoonstelling te Amsterdam bewijzen.
Niet meer zulke sombere gedachten over ons koesteren, waarde Banier!

Ned. Antillen.
De heer H. Bielke, secretaris van het Nederlandsche Zendingsgenootschap der
Evangelische Broedergemeente, die een dienstreis door Suriname en Curaçao heeft
gemaakt, gaf op 18 Februari op Curaçao voor de leden van het A.N.V. een lezing
met lichtbeelden over ‘Een reis naar de Surinaamsche Boschnegers’, welke door den
waarnemenden Gouverneur en den Commandant van Hr. Ms. ‘Hertog Hendrik’ werd
bijgewoond.
De spreker, die zelf vele jaren als zendeling in Suriname heeft gewoond, wist door
zijn onderhoudende voordracht de aanwezigen te boeien en sprak met kennis van
zaken en met warmte over het zendingswerk onder de Boschnegers, voor wien hij
de belangstelling van het Gouvernement van Suriname heeft gewekt. Dit heeft de
uitzending van een geneesheer en een paar verpleegsters voor deze bevolkingsgroep
toegezegd.
De Surinaamsche avond in Curaçao zal ongetwijfeld medewerken om de
belangstelling in de zuster-‘kolonie’ te verhoogen en de handelsverbindingen tusschen
beide Nederlandsche Westindische gebiedsdeelen uit te breiden.

Zuid-Afrika
Proefschriften van Afrikaners.
In den laatsten tijd zijn weder eenige Afrikaners aan Nederlandsche hoogescholen
bevorderd. Van dezen schreef de heer Nic. Diederichs, die te Leiden zijn studies
voltooide, zijn proefschrift (‘Vom Leiden und Dulden’) in het Duitsch, daar hij
aanvankelijk in Duitschland had willen promoveeren. Dat het Nederlandsch in alle
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opzichten rijk genoeg is om het Afrikaansch overal aan te vullen waar het als
wetenschappelijke taal te kort schiet, blijkt uit twee andere, beide zeer belangrijke
proefschriften van Afrikaners, die te Utrecht hebben gestudeerd: Mej. M.G. Mes
over ‘Fisiologiese Siektesimptome van tabak’ en den heer B. Elbrecht ‘Plantstudie
onder konstante voorwaarden’. Bij het lezen van deze werken viel ons een aardige
opmerking te binnen, die prof. J.F.E. Celliers maakte op de te Bloemfontein gehouden
Taal- en Kultuurkonferensie. Hij noemde het Nederlandsch ‘het latijn van het
Afrikaansch’. Het Afrikaansch kan zich, naar hij uitlegde, evenzeer in
wetenschappelijke richting ontwikkelen en verrijken, als het Italiaansch in de
vijftiende eeuw harmonie, kleur en verscheidenheid ontleende aan het latijn. Aldus
ontmoet het schrijven ook van het geleerdste proefschrift ten opzichte van de taal
niet de minste moeilijkheid, wanneer uit de rijke schatkamers van het Nederlandsch
wordt geput.

‘Ons Hooger Onderwijs.’
Onder dezen titel is het eerste nummer verschenen van het Orgaan der Commissie
voor Hooger Onderwijs in Vlaanderen, dat beoogt te zijn, op een veel uitgestrekter
arbeidsveld nog, hetzelfde wat het vóór den oorlog onder de redactie van Hippoliet
Meert staande maandschrift De Vlaamsche Hoogeschool was. Dit eerste nummer
(beheer: Ir. Tony Herbert, Toekomststraat 39, Kortrijk), bevat twee manifesten der
C.v.H.O. in Vlaanderen, verscheidene bijdragen over den strijd om Gent, het
regeeringsontwerp betreffende het gebruik der talen aan de Universiteit te Gent, de
daarbij behoorende memorie van toelichting, enz. en werd in 10.000 stuks verspreid.
Het nagestreefde doel is duidelijk samengevat als volgt: ‘Niet om Gent alleen gaat
het! Het gaat om de gave vernederlandsching van ons Hooger Onderwijs in
Vlaanderen.’

Een leerstoel voor Afrikaansche cultuur.
‘Sou Taal en Kultuur Konferensie, soos laas maand in Bloemfontein gehou, nog
nodig gewees het as ons enige jare gelede reeds by een van ons uniwersiteite 'n
leerstoel vir Afrikaanse Kuns en Kuituur opgerig het, waar Kultuurdraers gevorm
word wat, elk in sy kring in ons groot publiek, sy invloed laat geld?’ Aldus vraagt
den heer J.J. Bosman, eeresecretaris van het comité, dat geld inzamelt voor de stichting
van zulk een leerstoel. De eerste 1000 p. st. van het benoodigde bedrag van 5000 p.
st., is reeds bijeen. Er vertoont zich groote offervaardigheid; zoo zond dr. A.M. Moll
te Johannesburg niet minder dan 100 p. st., toezeggingen komen van alle kanten;
zelfs uit Londen werd een gift ontvangen. Het gevraagde bedrag zal voldoende zijn
om het hoogleeraarschap voor een tijd van vijf jaren te verzekeren; men hoopt dat
de regeering het daarna zal overnemen.

Kaapstad.
Ter gelegenheid van zijn verheffing tot Gezant der Nederlanden te Pretoria heeft het
bestuur van het A.N.V. te Kaapstad den Consul-Generaal te Pretoria. Dr. H.A. Lorentz
zijn gelukwenschen aangeboden en tevens aan den heer en Mevrouw Lorentz het
verzoek gericht de gasten van het Verbond te willen zijn op een eeremaaltijd, welke
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zal worden ingericht, zoodra de Gezant en zijne echtgenoote de parlementaire
hoofdstad, Kaapstad, bezoeken. De Gezant heeft hierop gunstig geantwoord.
De oud-Nederlander dr. G.P. Lestrade, die sedert eenige jaren verbonden is aan
het dept. van Naturellenzaken als technisch onderzoekingsambtenaar op het gebied
van Inboorlingen-taal, zeden en gewoonten, is tot prof. in inboorlingentalen benoemd
aan de Universiteit van Pretoria.
Den 10den Februari gaf deze begaafde geleerde voor de leden van het A.N.V. een
lezing over ‘Bantoetaal en -idioom’. Prof. M.C. Botha, Superintendent-Generaal van
Onderwijs, hield een inleidende rede.
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Nederlanders in Amerika.
IV.
Een Nederlandsche Industrie in Amerika.
Bescherming van landbouwbelangen en vrees voor insectenplagen brachten Amerika
er toe om de vrije invoer van Narcissen uit Nederland te verbieden in 1925.
Zooals dan gewoonlijk geschiedt, ging ook de Nederlandsche handelaar in
bloembollen probeeren, om dit artikel in Amerika zelve te produceeren. Waar men
vóór de uitsluiting éénparig van meening was dat alléén Nederland goede Narcissen
kon produceeren, toen eenmaal de slag viel, ontstonden er plotseling in wel 17
verschillende staten van Amerika, kweekerijen van Narcissen. Vele daarvan werden
door Nederlandsche kweekers opgericht en nu begon een merkwaardige wedijver
en advertentiestrijd onder die vroeger zoo solidaire Nederlanders. Een ieder meende
de beste streek in Amerika gevonden te hebben, waar men de allerbeste Narcissen
kon kweeken. Flinke kapitalen werden gewaagd op de karakteristieke ondernemende
manier der Hollandsche bloembollenstreek.
Er volgden natuurlijk verliezen en teleurstellingen en thans is het vrij duidelijk,
dat slechts twee streken werkelijk kans bieden op succes, namelijk het verre
Noordwesten (de staten Oregon en Washington) en de kust van Virginia en Maryland.
Er worden nog wel krachtige pogingen gedaan om Narcissenkweekerijen in stand
te houden op Long Island, New York en in New Jersey, doch de felle winterkoude
in die streken is een vrij ongunstige factor, terwijl de zomers er ook zeer warm zijn.
De Nederlandsche kweekers die zich in 't Noordwesten vestigden, zijn in de
meerderheid en hebben de grootste kulturen. De Narcis schijnt zich daar vrij goed
thuis te gevoelen, maakt er zware bollen en goede bloemen. Er zijn echter ook eenige
schaduwzijden aan deze streek verbonden en de productie is nog lang niet op een
vasten grondslag, zooals dit bijv. in Nederland het geval is.
De kuststreek van Virginia levert iets lichtere Narcissenbollen, maar met een zeer
hoog percentage bloemen, en men kan deze Narcissen vroeger in bloei trekken in de
broeikassen bij de groote steden.

Narcissenveld der kweekerij van de fa. M. van Waveren en Zonen te Nuttall, Virginië.
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In Virginia vindt men op de oude plantages, in verwaarloosde siertuinen nog heel
oude soorten Narcissen, die daar reeds 100 jaar en langer geweest zijn. De rijke
katoen- en tabakplanters importeerden vóór den burgeroorlog allerlei weeldeartikelen
uit Europa, waaronder ook bloembollen en planten. Alleen die bloembollen echter
bleven er voortbestaan. Deze zooals Narcissen, Hyacinten en enkele andere gewassen,
zijn vergiftig voor de vele soorten veldmuizen en mollen. Van Narcissen ziet men
in April millioenen bloemen in Virginia. Een Narcissenkultuur bestond er echter zoo
goed als niet. Men strooide de bollen maar over een stuk land en liet het dan met
rust. Alleen werden de bloemen in 't voorjaar verscheept. Binnen 3 à 4 jaar was zoo'n
geheel veld door de snelle vermeerdering gevuld met bollen. Nadat eenige
Hollandsche firma's zich met de kultuur der bollen in Virginia gingen bezighouden,
zijn ook verschillende Amerikanen meer zorg gaan besteden aan hunne velden. Er
verrees een groote
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vraag naar betere soorten en onder het voorbeeld der Hollandsche kweekers ontwikkelt
zich daar nu een flink produceerend district.
Ook hier zijn schaduwzijden verbonden aan de kuituur, die haar ten achter stelt
bij die van Sassenheim, Lisse en Hillegom. Het lijdt geen twijfel dat als Amerika de
uitsluiting eens ophief, zelfs een heel hoog tarief de Amerikaansche kulturen niet
voldoende zou kunnen beschermen tegen de kwaliteits-aanspraken van het
Nederlandsche product.
Intusschen krijgen de kweekers die een verstandige keuze deden voor het vestigen
hunner kweekerij in Amerika, een hooge markt voor hun Amerikaansch product, en
zij varen daar dan ook heel wel bij. Dit komt de Hollandsche bloembollenstreek
gedeeltelijk ten goede, daar deze Amerikaansche kweekerijen meest met Nederlandsch
kapitaal gedreven worden, en onder een speciaal vergunningssysteem jaarlijks heel
wat Hollandsche Narcissen importeeren om de Amerikaansche kweekerijen in stand
te houden.
Bijgaande photo geeft een kijkje op de kweekerij van de firma M. van Waveren
en Zonen, Inc. te Nuttall, Virginia. De kultuur volgt in breede lijnen die van dezelfde
firma te Hillegom, alleen plant men in Virginia op lange rijen en niet op bedden.
N e w Yo r k . W. LANGELER.

Drie oude brieven,
meegedeeld door Dr. A.J. Barnouw.
De origineelen der correspondentie, die hieronder volgt, zijn het eigendom van
Mejuffrouw Elizabeth Tenbrook te Philadelphia, een afstammeling en naamgenoot
van de schrijfster der twee eerste brieven. Deze was de dochter van Johannes
Wijnkoop, van Hurley, N.Y., en Judith Bloodgood; zij trouwde, twee en twintig jaar
oud, op 17 Januari 1712, te Kingston, N.Y. met Jacob ten Broeck (1688-1746), zoon
van Wessel ten Broeck en Maria ten Eyck. Zeven kinderen werden uit dit huwelijk
geboren: Wessel (1712-1747), die trouwde met Neeltje de Witt en zich vestigde in
Somerset County, N.J.; Johannes (1715-1738), die trouwde met Catharine ten Eyck
en zich eveneens in Juni 1735 in Somerset County neerzette; Maria (1717-1767) die
de vrouw werd van Henry de Witt; Cornelius (1719-1790), getrouwd met Margaret
Louw en ook sinds 1746 een ingezetene van Somerset County in New Jersey; Judith
of Judeken (1721-1783) de vrouw van Teunis van Vechten, met wien zij in Catskill
woonde; Jacob (1724-1793) getrouwd met Gerritje Smedes en ingezetene van
Kingston. N.Y.; en Catrina, over wie ik niets anders te weten ben gekomen dan dat
zij in 1726 is geboren.
In den eersten brief, aan Cornelis gericht, spreekt de schrijfster van Cornelis'
broeders, die met vrede ten grave zijn gedaald. Hij moet derhalve geschreven zijn
na den dood van Wessel, die in 1747 stierf, negen jaar na Johannes. Het geschil
tusschen Cornelis en de andere kinderen liep blijkbaar over de verdeeling van hun
vaders erfenis. Ook de tweede brief is aan Cornelis gericht, want zij vertelt er in wat
Jacob, de andere van de vier zoons die nog in leven was, van plan is te doen. Cornelis
woonde in Rocky Hill, New Jersey, als blijkt uit het adres waarin de naam op den
klank af Rackahill is gespeld.
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Elizabeth ten Broeck was na den dood van haar man (1746) bij haar dochter Judith
in Catskill ingetrokken, en het is vandaar dat zij aan haar zoon Cornelis schrijft. De
dominee uit Albany, die als brievenbesteller fungeerde, was waarschijnlijk de
Eerwaarde Theodorus Frelinghuysen, die van 1745 tot 1759 in Albany stond. Men
zie over hem ‘A Manual of the Reformed Church in America’ by Edward T. Corwin,
4th ed., blz. 470 vv.
De brieven zijn vooral interessant om de taal en de spelling. Moeder en zoon
volgen een vast model, met conventioneel begin en slot. Goede gezondheid
toegewenscht of bevestigd vormt den aanhef, en met een ‘nu niet meer voor dezen’
wordt van den geadresseerde afscheid genomen. De moeder kent haar Nederlandsch
beter dan de zoon. Eigenaardig is haar gebruik van den vorm ‘uwer’ voor ‘u’, blijkbaar
toe te schrijven aan haar zucht om correct en in de vormen te zijn. De tweede naamval
meervoud had iets plechtigs doordat die vorm van het voornaamwoord haar alleen
uit den bijbel bekend was; zij gaf zich geen rekenschap van de functie der
naamvalsvormen, maar voelde iets moois en statigs in dien r-uitgang, dat paste bij
de taal die aan papier werd toevertrouwd. ‘Ik hoop deser uwer aller in gesontheyt
mag vinde’ moet haar een welgeslaagde wending hebben toegeschenen. Ik geef een
getrouwe afdruk van de spelling zonder invoeging van leesteekens, waarmee Elizabeth
noch Jacob gemeenzaam zijn. De vorm ‘eengaal’ voor egaal is waarschijnlijk een
volksetymologische wijziging. De spelling ‘bant’ voor ‘bank’, in den tweeden brief,
zal wel een verschrijving zijn; ‘Septenmer’ daarentegen, mag een weergave zijn van
‘Septemmer’ met assimilatie van b aan de voorafgaande m. Merkwaardiger is Jacobs
brief als een staaltje van Amerikaansch-Nederlandsch uit het midden der achttiende
eeuw. Hij raakt verward in zijn zinsbouw, en gebruikt een paar Anglicismen, waarop
zijn moeder niet te betrappen is. ‘Een moey del happiger’ is blijkbaar verhollandscht
uit ‘a good deal happier’, en ‘ik stur u een transport voor te teykene’ lijkt me gevormd
naar het Engelsche ‘for to sign.’ Ook ‘als vor moeder’ lijkt me verhollandscht
Engelsch. Toch was Engelsch hem blijkbaar niet gemeenzaam; te oordeelen naar de
spelling ‘rackahill’ voor ‘rocky hill’ was de beteekenis van den naam hem niet klaar.
‘Sopis’ is zijn uitspraak van den naam Esopus, waaronder het tegenwoordige Kingston
toen bekend was.
De generatie, die op die van Elizabeths kinderen volgde, bereikte een hooger graad
van ontwikkeling dan waarvan dit drietal brieven blijk geeft. Een zoon van Judith
en Teunis van Vechten, bij wie de moeder na den dood van haar man inwoonde,
werd een man van beteekenis in Albany en in den Staat New York. Deze Abraham
van Vechten werd in 1762 geboren, studeerde aan Kings College, de tegenwoordige
Columbia University, werd in 1785 toegelaten tot de balie in Albany, was
Staats-Senator van 1798 tot 1805, een lid der Assembly van den Staat New York
van 1805 tot 1813, en Attorney-General in 1810 en 1813-1815, in welke functie hij
werd opgevolgd door Martin van Buren, den lateren President der Vereenigde Staten.
Abraham van Vechten stierf in groot aanzien op 8 Januari 1837.
Voor de vriendelijk toegestane vergunning deze drie brieven in Neerlandia bekend
te maken betuig ik mijn oprechten dank aan de eigenares der origineelen, Mejuffrouw
Elizabeth Tenbrook te Philadelphia.
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I.
my de veifentwintigste
waerde soon corneelus ik wens
u en uwer aler gesont heyt als
wy tegen woordig syn maar di bedrofde
twist tussche uwer valt
myn hart en beter1) want indin wy
ons nit en bekeere van onse boose
weege so sulle wy met Sodom en
Gemorra moete vergaan want door
dese groulyke saak wort de heere
daer toe getergt, hoewel hy en
genaadig en barmhertig goedt is
en gaeren om te vergeeve so
bidt ik u als of godt door ons
badt laat u dog met godt versoene
en geef de boose dog nit langer
gehoor want hy de eenigste outtuyr2)
is van al dit kwaat en nu
bidt ik u leg dog van nu of aan
alle haat en vyantschap of so
veel in u vermooge is en tragt
voortaan mag et nit in lifde
laat et dog in vreede weese om
met u eve naaste te leeve dog
dewyl wij van ons nit bekwaam syn
its goet te denke veel wynige[r]
te doen so wensche wy dat de heere
syn seege daar toe sal gelive te
geeve ik heb neeltye3) gerekomandert
tot vreede so veel in myn vermooge
is en so doe ik uwer van et selve
en hoop dat et van nu aan beeter in
agt mag genoome worde en kroon* dog u
self en al di u na syn en u broeders die
met vreede ten graave gedaalt syn nit
meer want et is en schent vlek voor
alle di an uwer belange so versok ik
nog maals laat my dog nit langer in di
bedrofde onrust, want ik myn leeve moede
ben en wenste indin et de heere behaage
mogt al waar et morge om my te
verplaatse by de geene di my voor
gegaan syn daar ik sulke heerlyke
blyke van heb als ik in dese bedrofde
tyt van u nit hebbe kan dog heb nog en
klyn hoopye dat de heere et nog ten
beste sal gelive te bestiere is et
1)
2)
3)
*

Bitter.
Auteur.
Cornelis' schoonzuster, de weduwe Van Wessel, den oudsten zoon, in 1747 gestorven.
Een eigenaardig gebruik van dit woord. Beteekent het misschien ‘kronen met de
doornenkroon’, ‘tot martelaar maken’, ‘pijnigen’?
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nit na et lighaam dat et tog na de siel
mag syn pieter neesens het an myn versogt
om u te waarschouwe om hem nit
langer so te schende als hy schryft dat
gy daagelyks doet of hy sal genootsaakt
weese u met de wet by te komme ik versok
dat gy dit eenvoudig geschrift
dog in agt mugt neeme nit meer voor
dese als ik sal uwe an de
heere in syn bescherming beveele
en wens uwer gesonthyt
vreede en voorspot en weest
byde gegroedt elisabeth ten
broeck.

II.
Katskil April de derde
Waarde soon dese sal diene hoop
ik om uwer bekent te maake onser
gesonthyt int generaal so ver
als my bekent is als ik ben
maar veeltyts uyt order en
bevind my hir wel et best ik
hoop de heer my by sal staan en
geve gedult om te draage et
gene hem behagt heeft my op te
legge ik hoop deser uwer aller
in gesonthyt mag vinde ik heb
u brif ontvange van de eerste
Septenmer mar heb versuymt om
om (sic) weer te schryve als van
de winter met de albanise doomeni,
maar de brif kwaam te
laat ik heb uyt u brif verstaan
dat gy lant gekogt heb wens
uwer daar geluk mee ik heb nit
tege u versoek in u brif yacop
is van voorneeme om syn pay dit
yaar te betaale en ik denck et
onder uwer eengaal te laate en
sal u part op de bant sette
indin gy et so goet duckt (sic)
en anders gelift daar over te
schryve antye gaasbeek1) is mar
heel onwe[1] geweest voorleede
herst en van de winter mar ho
sy nu is weet ik nit ik ben de
eerste maart hir gekome hoe sy nu
es weet ik nit (sic) nit meer voor
des[e] als ik sal uwer aan de
heere beveele die hop ik sal u
geeve seegen en voorspoet hir
tydelyk en naamals eeweglyk weest
byde hertelyk gegroett nefens u
kindere en de aandere kindere en
1) Dit was Antje Louw, getrouwd met een Van Gaasbeek. Zij was een zuster van Margareta
Louw, die met Cornelis ten Broeck getrouwd was.
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alle vrinde en bekend(e) van
my en yuedikye en haar man ik
blyf u toegenege moeder elisabeth
ten broeck
ik stur en nueyaars penni voor
de kindere vor koek en wens
uwer een geluecksaalig nuwe yaar.

III.
To Mr
Cornelyus
Ten Broeck
in the jersies
at rackahill
1760 Siptembe[r] sopis
Waerde broeder dese tot bekentmakinge onser gesontheit hoepen het selve van u
alle als vor moeder die het sints de bouw en moey del happiger ge weest en is nouw
en aght dage weer sljm ge weest en is nuw maer swack ick had van de herrist wel
ge wilt na uwent te kome maer de natte lange bouw en de bove gewone sware regen
als noeit by
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mense huyge ge weest is by ons so dat het niet sal luckke ick stur u een transport
voor te teykene ick doght de gelegenheyt niet beter kon wese om dat dat (sic) daer
verscheyje ware die het wejlde koepen en daer op te timmere en dronge mey op om
dat sey mankeerde klaerigheyt te make ende sette het op in vanduw2) en het is verkoft
by meyn en marya en judickje ende gey ende johannis daer oeck mee op neemt soo
versoeck ick u en johannis om het transport tee tey kene ende het weer te sturen ofte
bringe gey heyr heen komt ende als ick het transport weer kreyg dan sulle wey teykene
ende het ende (sic) ick sal u en johannis en part van het geit sture het is verkoft voor
seeven en veertjg pont veyf schellynge niet meer by dese als zyt ge grut van u E
broeder
Jacob Ten Broeck
N e w Yo r k .
***

Uit Tijdschriften.
Het ‘N e d e r l a n d s c h A r c h i e f v o o r K e r k g e s c h i e d e n i s ’ (redactie: prof.
dr. A. Eekhof te Leiden en prof. dr. J. Lindeboom te Groningen; uitgever: Martinus
Nijhoff te 's-Gravenhage), driemaandelijksch tijdschrift, bestaat honderd jaar (1929).
Voor deze gelegenheid is het in dubbele aflevering verschenen. Behalve een tweetal
artikelen door de redacteuren aan de geschiedenis van het ‘Archief’ gewijd, en een
serie portretten van redacteuren en uitgevers, bevat deze aflevering ook een
‘Repertorium’ op de artikelen, die gedurende deze honderd jaar in het ‘Archief’ zijn
opgenomen.
Het kan van belang zijn hier te vermelden, welke op Noord-Amerika betrekking
hebben: H e n r y B e e t s , John H. Livingston, de vader der Hollandsche Geref. Kerk
in Noord-Amerika (1910); Het Psalmgezang in de Calvinistische Kerken van
Noord-Amerika (1913); De afscheiding van de Geref. Hollandsche Kerk in
Noord-Amerika in 1822, in haar wortelen, voorloopers en leiders (1917); De
gereformeerde Nederlanders in Noord-Amerika. Idealen verwerkelijkt binnen tachtig
jaren? (1926); - J.T. B o d e l N i j e n h u i s , Jonas Michaëlius. Eerste predikant der
Ned. Herv. Gemeente in Noord-Amerika (1857); - H e n r y E . D o s k e r , De
‘Revival’ van 1800. Een bladzijde uit de Amerikaansche kerkgeschiedenis (1907);
- A. E e k h o f , De Noord-Amerikaansche predikant Henricus Selijns in de gemeente
Waverveen, 1666-1682, 1915/16, Waverveen, 1666-1682 (1915/16) - De ‘memorie’
van Isaack de Rasière voor Samuel Blommaert. Het oudste Hollandsche bericht
betreffende Nieuw Nederland en New Plymouth, de kolonie der Pilgrim Fathers
(1919); Drie onbekende dokumenten betreffende de Pilgrim Fathers in Holland
(1920/21); De Amerikaansche Universiteit (1922/23); Grotiana in Noord-Amerika
(1922/23); De Amerikaansche universiteit Harvard en de Indianen (1924/25); John
Robinson, (1928); De Noord-Amerikaansche krankenbezoeker Bastiaan Jansz. Krol
voor de derde maal gehuwd (1929); - N.C. K i s t , John Robinson (1848); - H.C.
R o g g e , Brownisten te Leiden (1899); - E d g a r F. R o m i g , John Robinson
(1928); - H.J. We s t e r l i n g , De Nederduisch gereformeerde Kerk in de provintiën
New York en New Jersey onder Engelsch bewind (1920/21).
2) Vendu.
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E.

Prof. Dr. A.J. Barnouw.

Het bekende tijdschrift Morks Magazijn, dat reeds in zijn 32sten jaargang is, opent
elke maand met de beschrijving van een persoonlijkheid. In Februari was Prof. Dr.
A.J. Barnouw, lector aan de Columbia University te New York in het Nederlandsch
en Nederlandsche geschiedenis, aan de beurt.
De geleerde wordt er in geschetst als docent en als schrijver. Bij de laatste
hoedanigheid wordt met waardeering melding gemaakt o.m. van Barnouws boek
Holland under Queen Wilhelmina en zijn uitvoerige studie over Vondel. De heer
Cannegieter, die het vraaggesprek met hem hield, spreekt van de ‘evenwichtige,
ruimhartige, onbevooroordeelde persoonlijkheid’ van dezen Amerikaanschen
Nederlander, die door zijn Monthly Letters, uitgaafje van de Netherland-America
Foundation, maandelijks de belangstelling voor de cultureele banden tusschen
Nederlanders en hun Amerikaansche afstammelingen wekt en onderhoudt. Gaarne
hadden wij in dit verband iets vermeld gezien over de wording van het Koningin
Wilhelmina Lectoraat aan de Columbia University en het pionierswerk van Leonard
Charles van Noppen.
Over de hebbelijkheid van den Hollander om geringschattend over zijn vaderland
te spreken, oordeelt Barnouw:
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‘Deze natuurlijke neiging tot zelf-kritiek is misschien het geheim van dien geest
van verdraagzaamheid en duldzaamheid, die den Hollanders altijd tot roem heeft
gestrekt. Hij, die niet blind voor eigen gebreken is, zal geneigd zijn de tekortkomingen
van anderen te verdragen, en zelfs te gelooven, dat datgene, waarmee hij niet kan
instemmen, toch wel iets goeds kan bevatten.’
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De ervaring heeft prof. Barnouw geleerd, dat we de illusie eener blijvende
taalverwantschap met de Nederlandsche landverhuizers moeten laten varen. De
‘geïsoleerde plekken, waar de Hollandsche taal een kwijnend bestaan lijdt, zijn gelijk
poelen stilstaand water, achtergelaten door een wegtrekkende overstrooming, zonder
dat eenige kans op nieuwe inundatie bestaat.’
Het is ‘niet de taal, welke het Hollandsche bestanddeel doet voortleven. Het zijn
de eigenschappen van het ras, welke zich doen blijven gelden, ook wanneer men
zich in zijn taal en leefwijzen naar denieuwe omgeving gevoegd heeft.’
Het uitvoerige, rijk verluchte opstel geeft o.m. nog tal van belangrijke opmerkingen
over Amerika en Oost-Indië, de kerk in Amerika, den Amerikaanschen en den
Hollandschen geest, de Nederlandsche wetenschap en kunst in Amerika en de pers.
Wij onderschrijven gaarne den slotzin:
‘Wel mogen wij erkentelijk zijn voor het bezit van een dergelijken
vertegenwoordiger van onze vaderlandsche cultuur in den vreemde!’

Verandering bij de Nederlandsche landverhuizers in Amerika.
Over dit onderwerp schreef Prof. Dr. S.R. Steinmetz een studie in de
Januari-aflevering van het tweemaandelijksch tijdschrift Mensch en Maatschappij.
Zijn stelling, dat menschen, die in slechte omstandigheden, onder een of anderen
druk leven, bij opheffing hiervan in een nieuwe, geheel andere omgeving, degenen,
die hen van vroeger kenden, verrassen door hun nieuwe gestalte, toetst hij aan de
Nederlandsche landverhuizers. Herhaaldelijk verwijst hij naar het groote werk van
Dr. Van Hinte, dat door Prof. Eekhof uitvoerig in den vorigen jaargang van Neerlandia
besproken werd en waarvan hij den rijkdom van bijzonderheden en de zekerheid van
kennis over de Nederlanders in Amerika roemt.
v.S.

Ingezonden.
Een ‘bijzonder zwak’ van onze landgenooten.
Zoo noemt Simon Stijl1) in zijn bekend werk De opkomst en bloei van de Republiek
der Vereenigde Nederlanden, dat in 1774 het licht zag, ‘die onmaatige zucht voor
vreemdelingen, waardoor wij vervallen in eene ongerijmde nabootsing van alles wat
zij ons tot een voorschrift aanprijzen’. ‘Moet het niet’, vraagt hij, ‘vreemd schijnen,
dat onze landaard, altijd zo afkeerig van vreemde Regeeringen, zo gereed is om zich
aan de gevoelens van vreemdelingen bijna in alles, te onderwerpen?’ En hij vervolgt:
‘Een Volk, dat noch voor korten tijd uit zich zelven tot alles bekwaam was, vernedert
zich tot eene blinde bewondering van alle zijne Nabuuren, vereenigt alle hunne
gebreken met de zijne, verdooft het vuur van zijne eigene verbeelding, en verzaakt
zijne beste vermogens, ja de zuiverheid van zijne zeden, om het speeltuig te worden
1) Simon Stijl (1731-1804) was geneesheer te Harlingen, zijne geboortestad, en een zeer
verdienstelijk letterkundige.
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van uitheemsche zwetsers, die in hunne vuist zulk eene onnozelheid belachen.’ ‘'t
Is’, schrijft hij verder, ‘ook aanmerkelijk dat wij, 't minst van allen naar de Franschen
gelijkende, de Franschen nochthans bovenal tot onze Meesters kiezen. Een Duitscher
kan ons doen gelooven dat hij tien of twaalf kunsten tegelijk verstaat, hij kan ons de
beurs ligten; doch dewijl wij eindelijk het bedrog ontdekken, worden wij dus noch
zomtijds afgeschrikt voor den volgenden tijd. Maar een Franschman regeert ons
onbepaald. Hij regelt onze kleeding, onze manieren, onzen smaak, onze armen en
beenen, tot den minsten opslag van onze oogen toe. Ondertusschen is de Natuur, die
niet ligtelijk dulden zal dat wij beminlijke beuzelaars worden, weerbarstig tegen alle
poogingen, welke wij daartoe aanwenden: en wij worden langs dien weg veelal
belachelijker dan de Zotheid zelve. Maar 't gaat, geloof ik, al dikwijls zo, dat zij, die
zich op nabootsing toeleggen, om beter uit te munten, het ongemaklijkste voorbeeld
kiezen; en dit kan wel de reden zijn, waarom nabootsingen zo zelden gelukkig
uitvallen. Echter bepaalen wij ons, ook in dit stuk, niet enkel tot de Franschen. Men
zegt dat 'er Hollanders zijn, die zich een tand of twee doen uitbreeken, om den
Engelschen tongval volkomen magtig te worden.’ Na dit alles te hebben vastgesteld,
verklaart de schrijver: ‘Zolang 'er geene edele eerzucht op nieuw in 't hart van onze
Landgenooten ontsteeken wordt, om uit hunne eigene oogen te zien, en anderen,
waar het mogelijk is, voorbij te streeven, zal deeze kwaal, met alle haar gevolgen,
ongeneeslijk zijn.’
Geldt veel van hetgeen hier gezegd wordt ook niet nog voor onze dagen?...
Mr. C. BAKE.

Taalwacht
Taalverminking.
Onder den titel ‘'n Fonnie bisnis’ heeft de heer Dirk Nieland in luchtigen, koddigen
vorm het leven geschetst van een Nederlander, die zich in Amerika heeft gevestigd.
Het koddigst is de taal, waarin dit boek (uitgegeven door Wm. B. Eerdmans Publishing
Co., Grand Rapids, Mich. prijs $ 2) geschreven werd: het naar den klank weergegeven
veramerikaanschte Nederlandsch of vernederlandschte Amerikaansch, zooals een
vorig geslacht in Amerika dit veelvuldig sprak. Een voorbeeld: ‘Mijn wijf en ik zijn
lest Toesdee vijf en twintig jaar gemerried geweest en daar hebben wij 'n nais
sellebreesje van gehad’, enz. Gelukkig schijnt deze taalverminking niet lang te hebben
geduurd: een volgend geslacht begreep blijkbaar beter wat het aan zijn waardigheid
als Nederlanders verplicht was.

Mededeelingen.
Het Dag. Bestuur had 12 Maart een samenkomst met Ds. H. Beets uit Grand Rapids,
waarbij ook prof. dr. A. Eekhof aanwezig was.
Ds. H. Beets heeft op zijn wereldreis ook Batavia aangedaan en er in Januari j.l. voor
onze Afdeeling aldaar een zeer geslaagde lezing over de Nederlanders in Amerika
gehouden.
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Aan het bestuur der Groep Ned.-Indië werd op aanvraag een tiental
autovlagjes-A.N.V. gezonden. Onze voorraad raakt op. Wie een A.N.V.-vlagje op
zijn auto wil voeren, haaste zich dus met bestellen.
Voor den Westindischen leergang, uitgaande van de Afdeeling Amsterdam, werd
een verzameling lantaarnplaatjes betreffende de Bovenwindsche eilanden in bruikleen
afgestaan.
Onze rolprent Nederland wordt met grooten bijval in Zuid-Afrika vertoond.
24 Nederlandsche boekwerken werden gezonden aan den secretaris der Saamwerkunie
Eksamenkommissie te Pieter Maritzburg om namens het A.N.V. te worden uitgereikt
als boekprijzen bij de taaiexamens.
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Voor het gedenkteeken te Stellenbosch, op te richten voor Simon van der Stel, kwam
nog f 5.- in van F.G.v.D. te 's-Gravenhage.
Aan Dr. H.D. Benjamins, oud-Inspecteur van het Onderwijs in Suriname, werd ter
gelegenheid van zijn 80-sten verjaardag op 25 Februari een telegram van gelukwensch
gezonden.

1830-1930.
De redevoeringen, door de heeren J.N. Pattist, prof. dr. Z.W. Sneller, prof. W. Nolet
en dr. N. Japikse 4 Februari in een door Groep Nederland belegde bijeenkomst
gehouden ter herdenking van de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland in 1830,
zijn in druk verschenen bij J.B. Wolters.
Het geschrift kost 50 cent.

Guido-Gezelleavonden.
De heeren Q.J. van Trigt en R. van der Spurt te Brussel (Th. de Baisieuxstraat 246)
stellen zich beschikbaar voor Guido-Gezelleavonden.

Ontspanningsfonds Kootwijk.
Er heeft zich een commissie gevormd om een fonds bijeen te brengen, waarvan de
rente voldoende is om ontspanning te verschaffen aan de bevolking van Kootwijk,
het groote zendstation op de Veluwe, dat op de schitterendste wijze de draadlooze
verbinding tusschen de Nederlandsche gebieden in Europa en Azië tot stand bracht.
Die menschen leven daar op de uitgestrekte Veluwe in volslagen eenzaamheid,
hun prachtig werk verrichtende in 's lands belang, een werk, dat in zeer belangrijke
mate bijdraagt tot versterking der banden tusschen Nederlandsch-Indië en het
moederland.
Het Nederlandsche volk toone zijn dankbaarheid door bij te dragen aan het fonds,
dat het leven der Kootwijkers eenigszins kan veraangenamen.
Men zende de bijdragen aan de N.V. Persbureau ‘Aneta’ te 's-Gravenhage;
gironummer 16669.

Onze rolprenten.
Met groote ingenomenheid maken wij melding van een schenking, waardoor onze
verzameling rolprenten een paar prachtige aanwinsten mag boeken.
De N.V. Mij. tot Uitvoering van Zuiderzeewerken heeft ons n.l. de Zuiderzeefilm
afgestaan, welke wijlen Dr. Lely meevoerde, toen hij in Amerika lezingen over ons
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waterbouwkundig land heeft gehouden, waaraan de maatschappij nog een exemplaar
van een opname uit de lucht door de K.L.M. heeft toegevoegd.
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft ons een rolprent toegezegd betreffende
‘de stad, die nooit rust.’
In een volgend nummer zullen wij een overzicht geven van onze
rolprentenverzameling, welke door aankoop van verscheidene kleine opnamen, mede
een gewenschte uitbreiding heeft ondergaan en die voor verbondsavonden of
-middagen uitstekenden dienst kunnen bewijzen.

Nieuw Nederland (New York).
Het bestuur dezer afdeeling is in de 26 Februari gehouden jaarvergadering als volgt
samengesteld: W.P. Montijn, voorzitter; S. van Rood, ondervoorzitter; I. Spetter,
secretaris; D.G. Verschuur, penningmeester; Henry Harbosch, 2de
secretaris-penningmeester; prof. dr. A.J. Barnouw en Joh. de Vroeg, commissarissen.

Postzegelwerk enz.
Het nieuwe adres voor ‘Ons Postzegelwerk’ en den ‘Rijswijkschen
tijdschrifteninzameldienst’ is: R.W. Stern, Miquelstraat 156, 's-Gravenhage.
Zendingen ontvangen van W.J.B. te Leiden en W.H. te Wassenaar.
Een leerstoel in de Nederlandsche cultuur te Pretoria.
Slechts in kleinen kring was het bekend, dat sedert geruimen tijd gewerkt is aan de
instelling van een leerstoel in de Nederlandsche letterkunde en
beschavingsgeschiedenis aan het Transvaalsch universiteitscollege te Pretoria. Van
het begin af heeft ons Verbond zijn medewerking verleend, en het Hoofdbestuur
gevoelt het dan ook als een bekroning van zijn arbeid, in samenwerking met de Ned.
Zuid-Afrikaansche vereeniging en andere lichamen en besturen, dat in de afgeloopen
maand deze zaak haar beslag gekregen heeft.
Te midden van de vertegenwoordigers der samenwerkende vereenigingen had
Donderdag 27 Maart de inleiding van prof. dr. M. Bokhorst tot zijn ambt plaats. Prof.
Gunning van het Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche studenten sprak den nieuwen
hoogleeraar toe en overhandigde hem zijn aanstellingsbrief. Prof. Bokhorst beval
zijn arbeid daarop aan in de blijvende belangstelling der door de aanwezigen
vertegenwoordigde vereenigingen. Reeds 3 April vertrekt hij over Londen naar zijn
bestemming. De volgende maand hopen wij uitvoeriger op de beteekenis dezer
gebeurtenis terug te komen.

De naam Australië.
Prof. dr. A. Lodewyckx van de Carlton University te Melbourne heeft in het Victorian
Historica! Magazine van Juni 1929 in een uitvoerig artikel de herkomst van den
naam van het vijfde werelddeel Australië nagegaan en aangetoond, dat de
Nederlandsche zeevaarders Isaac en Jacob Le Maire groot aandeel hebben gehad in
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het als algemeen gebruik invoeren van dezen naam. Van dezelfde hand verschenen
verleden jaar in het groote Australische dagblad The Argus vier artikelen over den
naam Australië; I. Le Maire en zijn ‘Australische Compagnie’; Jan Pietersz. Coen
en Piet Hein. Voor zoover wij weten, werd aldus voor het eerst, het Australische
publiek bekend gemaakt met groote mannen uit Nederlands verleden.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van: Mr. J.L. Bakhuysen Schuld, vroeger: River
Side Drive 500, New York City.
M.C. Bisdom, vroeger: Route 2, Walworth (Wiscï).
J. van Zwieten, vroeger: 1909 Lowell Ave, Chicago, I11.
W. Boogaard, vroeger: Tolsteegsingel 15, Utrecht.
A.A. Burgemeester, vroeger: Boek- en Handelsdrukkerij, L. Nieuwstr. 99, Utrecht.
J. Terpstra, vroeger: Dir. N.V. Handelsvereen. ‘Juliana’, Lijnmarkt 1 en Nobelstraat 22, Utrecht.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
E.S. Frank, Kinderarts. Van Eedenstraat 12,

Haarlem.

Dr. J.P. Janse, v. Baerlestraat 54,

Amsterdam.

Mr. J.W.I.M. Swane, Adv. en Proc., Mariaplaats 22,

Utrecht.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
Mej. J.H. Wildschut. Rijnstraat 33,

Arnhem.

Willem Molle, Matrassenmaker, Eusebiusplein 15,

Arnhem.

Dr. D.H. Cocheret, v. Law. v. Pabststraat 39,

Arnhem.

Mr. J.A.G. Baron de Vos v. Steenwijk, Raadsheer i/h. Gerechtshof,
Eusebiusbuitensingel 55,

Arnhem.

J.A. Schlaghecke, Orth. schoenmaker, Eusebiusbuitensingel

Arnhem.

Mej. C.M. Arntzen, Eusebiusbuitensingel 42,

Arnhem.
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Mr. F. Bielders, Adrianalaan 60,

Schiebroek.

J. Verdoorn, Leuvehaven 55b,

Rotterdam.

A. Th. J. van Beers-Cuypers, Architect N.I.V.A.,
Mathenesserlaan 193,

Rotterdam.

G.W. Hotke, Adj. Dir. Onderl. Levensverz. Mij. ‘Tot
Nut en Voordeel’, Allard Piersonstr. 35a,

Rotterdam.

J.A. Stenfert Kroese, Mathenesserlaan 275,

Rotterdam.

L. de Jong, Matrassenfabrikant, Vredenoordstraat 18a Rotterdam.
en b,
A.H.J. Koopmeiners, Plantage weg 57,

Rotterdam.

W. Hooftman, Apotheker, Vredenoordlaan 3,

Rotterdam.

H.R. Fokkinga, Tandarts, Plantageweg 94a,

Rotterdam.

Dr. L.C.v.d. Meulen, Lorentzplein 21,

Haarlem.

Dr. Götte, Arts, Lorentzplein,

Haarlem.

Mr. P. Fuhri Snethlage, Dir. Nutsspaarbank,
Craynesterlaan 44,

Haarlem.

J.H.A. Evers, Insp. Reg. en Dom., Craynesterlaan 24, Haarlem.
H.D.R. Otto, Santpoortstraat 19,

Haarlem.

Ds. A.M. Boeijinga, Pred. Geref. Kerk, Wagenweg 28, Haarlem.
W.F. van Halst, Boekverkooper, Wagenweg 9,

Haarlem.

Dr. M.J.F. Schutte, Tandarts, Tempelierstr. 23,

Haarlem.

K. Groustra, Lakenkoopersstraat 18,

Haarlem.

H. Rustige, Lid Fa. Jan Rustige en Zn., Koninginneweg Haarlem.
8,
J.N.C. Geradts, Dir. N.V. Ind. Restaurant ‘Waroong
Djawa’, Kortenaerkade 10,

's-Gravenhage.

H. Warns, Makelaar, Statenlaan 49,

's-Gravenhage.

C. Duitemeyer, Kok en banketbakker, Passage 17

's-Gravenhage.

J.J. Schoevers, Apotheker, Noordeinde 122a,

's-Gravenhage.

J.H. Verkooij, Pianohandel, 1ste Const. Huygensstraat Amsterdam.
39,
J.P. Driessen, Jan Luykenstraat 11,

Amsterdam.

H. Westerink. Dir. N.V. Alg. Spaarverzekering, v.
Baerlestr. 84,

Amsterdam.

M.H.G. Poppel, Muziekhandelaar, v. Baerlestraat 92, Amsterdam.
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Mevr. Wed. J. Meulenbelt, Dir. Studentenhuis,
Catharijnesingel 51,

Utrecht.

W. Weisfeit, Kapitein, Springweg 21,

Utrecht.

H.v.d. Bos, Fijnhouthandel, Visscherplein la,

Utrecht.

Mej. N. van Nes, Apotheker, Noorderstraat 11,

Utrecht.

J.R. Buschmann, Muziekhandelaar, Predikheerenstraat Utrecht.
31,
H. Stikkel, Wijnhandelaar, Verdronkenoord 119,

Alkmaar.

C. Oostwouder, Dir. Ned. Middenstandsbank,

Alkmaar.

D.C. de Waal, Dir. v/h. Kaas- en Botercontrolestation Alkmaar.
‘Noord-Holland’,
H.P.H. Keereweer, Aalmarkt 16,

Leiden.

Allen opg. door den heer
Jac. Post,
H. Kerbert, Arts, Westkade,

's-Gravenhage.
Hellevoetsluis.

Opg. door het Bestuur der Afd. Voorne en Putten.
Mr. H.J.J. Scholtens, Burgemeester,

Houten.

Opg. door den heer F.
Kroon, Utrecht.
Mej. P.C.v. Wageningen, Prins Mauritslaan 93,

's-Gravenhage.

Mej. M.J. Dekker, Burnierstraat 26,

's-Gravenhage.

Mej. F. Peerbolte, Kon. Emmakade 75,

's-Gravenhage.

Mej. W.S. Bloemendal, Laan van Meerdervoort 331,

's-Gravenhage.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
's-Gravenhage.
Ir. J. Moll, Ing. v.d. Rijkswaterstaat, Fonteinstraat 61, Leeuwarden.
Opg. door het bestuur der
Afd. Leeuwarden.
J.A. Stokdijk. Oostplein 25,

Rotterdam.

J.J. Kloppert, Tollensstraat, 102,

Rotterdam.

Opg. door het Bestuur der
Afdeeling Rotterdam.
P.M. van Leeuwen, Dir. Gem. Kweekschool, Reeweg Dordrecht.
177,
Opg. door den heer C.L.H.
Horstmann, Dordrecht.
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W. Sleumer Tzn., Leeraar Geref. Gymnasium, v.
Breestraat 188,

Amsterdam.

Opg. door den heer H.A.
Scholtz, Amsterdam.
Mevrouw Pattist, Jac. Mosselstraat 6,

's-Gravenhage.

A.R. Becker, Waalsdorperweg 32,

's-Gravenhage.

Mevr. J.E.M. Becker-Kohl, Waalsdorperweg 32,

's-Gravenhage.

J.G.L. van Dorp, Schiedamschesingel 81,

Rotterdam.

Jongelieden afdeeling.
Jhr. N. Eekhout, Nassaulaan 8,

's-Gravenhage.

K. van Kempen, Pletterijkade 49a,

's-Gravenhage.

Opg. door het Bestuur der
Jong!. Afd. 's-Gravenhage.

Groep Nederl. Antillen.
Benjamin J. Delvalle, Consul-Generaal Curaçao.
van Denemarken,
Opg. door den heer David A. Correa,

Curaçao.

Groep Vlaanderen.
Beschermende Leden.
Mevr. N. van Lith de Jeude, Slotlaan 15,

Woluwe-Brussel.

J. de Boeck, Nieuwe Laan Vilvoorde.
189,
Beiden opg. door den heer Woluwe-Brussel.
M.J. Liesenborghs,
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Buitenland.
J.J. Eijkelboom, Postbus 166,

Elgin (Manitoba, Can.).

Opg. door den heer W.G.R. Hilversum.
Zahn,
F.B. Beenarts, 314 River Str.,

Hoboken N.J.

L. Dornay, 200 West 90th St.,

New York, City.

Henry M. Geul, 65 S. Arlington Ave,

East Orange N.J.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw Nederland.
Mevr. Marie Egeler, Nedergasse 17,

Weenen XIX.

H.L. Schepp, Gumpendorferstr. 81,

Weenen VI.

Mej. Trees Phaff, Schöffergasse, 13 A/22,

Weenen IV.

Mej. Greta C. Smitt, Hansenstr. 6/9,

Weenen I.

H.v.d. Sijp, Nicolaigasse 1,

Weenen I.

K. Schoenmaker, Stumpfgut 3, Ach,

Post Feldkirchen a/D.

Mej. El van Duiken, Dominikanerbastei 6/7,

Weenen I.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd. Weenen.
P.J. Groenendaal, 208 S. 17th Str.

Philadelphia (Pa.).

[Nummer 5]
Jaarverslag van het hoofdbestuur over 1929.
Algemeene toestand.
Het 32ste jaarverslag van het A.N.V. kan een opgewekter toon doen hooren dan
verscheidene vorige. We hebben wel jaren gekend van grooter bloei en hooger
ledental, maar de inzinking en het gebrek aan eenswillendheid, welke in en na den
wereldoorlog het Verbond dreigden te verlammen, zijn zoo goed als overwonnen.

Wetswijziging.
Het telkens in den boezem van het Verbond aan den dag komend verschil in opvatting
over de vraag, of een bepaalde taak of een bepaalde handeling behoort tot het voor
het Verbond verboden terrein der politiek, bracht het Hoofdbestuur er toe om een
wijziging van de Verbondswet aanhangig te maken, waardoor 1e. duidelijker in de
omschrijving van het doel wordt gezegd, dat het Verbond zich afzijdig houdt van
vragen van zuiver godsdienstigen en staatkundigen aard en 2e. aan het Hoofdbestuur
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verder strekkende bevoegdheid wordt gegeven om op te treden tegen besturen van
groepen of afdeelingen, die handelen in strijd met de beginselen der Verbondswet.
In de algemeene vergadering, op 5 October 1929 te 's-Gravenhage gehouden,
werden deze voorstellen aangenomen.
Voorts besloot die vergadering tot wijziging van artikel 13 der Verbondswet,
waardoor de mogelijkheid geschapen wordt om de leden van het Dagelijksch Bestuur
van het Hoofdbestuur ook buiten de afgevaardigden der groepen te kiezen.
De goedkeuring op deze wijzigingen in de Verbondswet werd verleend bij
Koninklijk Besluit van 12 December 1929 (S. 65).

Samenstelling van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur onderging in het afgeloopen jaar nog al verandering. Het verloor
door den dood mr. K.M. Phaff, een der oudste en trouwste leden van het Verbond.
Deze werd vervangen door mr. W.J.L. van Es. Prof. dr. A.A. van Schelven bedankte
als voorzitter van het bestuur van Groep Nederland. Als zoodanig trad op de heer
J.N. Pattist, die aldus ambtshalve ook de plaats van prof. Van Schelven in het
Hoofdbestuur innam.
De heer Th. G.G. Valette bedankte wegens hoogen leeftijd als afgevaardigde voor
Groep Nederlandsch-Indië, waarvoor hij vele jaren zitting had, en werd vervangen
door den heer mr. dr. W.M.G. Schumann, die eenige jaren voorzitter der Groep
Nederlandsch-Indië is geweest.
Als hoofdbestuurders voor Vlaanderen bedankten de heeren Omer Wattez (wegens
hoogen leeftijd) en Mare. Stijns, die als voorzitter en secretaris dier Groep moeilijke
jaren hebben beleefd door den strijd over de wijze, waarop het Verbond in Vlaanderen
dient op te treden. Zij werden vervangen door de heeren mr. W. Thelen en J. Joosen.
Als raadgevend lid trad in het Hoofdbestuur de heer R. Zuyderhoff als
vertegenwoordiger van de zustervereeniging ‘Oost en West’, in welks hoofdbestuur
voortaan de heer P.J. de Kanter, de algemeene voorzitter, het A.N.V.
vertegenwoordigt1).

Groepen, Afdeelingen, Leden.
Het Verbond telt 5 groepen: Nederland, Nederlandsche Antillen, Nederlandsch-Indië,
Suriname en Vlaanderen (alphabetische volgorde); voorts 7 zelfstandige afdeelingen:
Bloemfontein, Kaapstad, Londen, Nieuw Nederland (New York), Roemenië, Tsjecho
Slowakije en Weenen en 50 vertegenwoordigerschappen1). Het ledental ging met 99
vooruit en bedroeg op 31 December 1929: 9550.

1) De volledige samenstelling van het Hoofdbestuur, alsmede die van de besturen der groepen
en van de commissies en de lijst der afdeelingen en vertegenwoordigers, worden in het
afzonderlijk uit te geven jaarverslag opgenomen.
1) De volledige samenstelling van het Hoofdbestuur, alsmede die van de besturen der groepen
en van de commissies en de lijst der afdeelingen en vertegenwoordigers, worden in het
afzonderlijk uit te geven jaarverslag opgenomen.
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Werkzaamheden van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vergaderde 5 maal in 1929, het Dag. Bestuur ten minste 2 maal
in de maand, terwijl de algemeene voorzitter en de algemeene secretaris zoo goed
als dagelijks ten hoofdkantore kennis namen van de ingekomen en uitgaande stukken
en overleg pleegden. Dit overleg is veel gemakkelijker geworden,
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doordat in April van het verslagjaar de heer J.E. Bijlo, die in Rijswijk woont, tot
algemeen secretaris werd benoemd, in de plaats van mr. B. de Gaay Fortman, die
den wensch had te kennen gegeven van het secretariaat ontheven te worden.
Bij een vereeniging, die georganiseerd is als het Algemeen Nederlandsch Verbond,
is over de werkzaamheden van het Hoofdbestuur niet veel te vertellen. Het heeft de
algemeene leiding van het Verbond, onderhoudt den band met besturen van groepen
en afdeelingen en met Nederlanders in de verstrooiing, die nog geen afdeeling vormen,
het speurt naar gelegenheden om nieuwe banden aan te knoopen. Het wijst besturen
van groepen en afdeelingen op mogelijkheden tot verhooging van het stambewustzijn,
tot het wegnemen van hinderpalen en misstanden; het roept den steun in van of geeft
raad aan Regeering en lagere overheidsorganen, het stelt zich in betrekking met
Nederlanders en stamverwanten van beteekenis, die buitenlandsche stamgebieden
bezoeken of van daar hier komen. Maar dat alles leent zich zoo weinig voor
mededeeling in een verslag.
Wat er gebeurt en wat er gedaan wordt, dat moet behalve uit Neerlandia en de
gevoerde briefwisseling geput worden uit de verslagen der groepen en zelfstandige
afdeelingen. En nu is het zoo jammer, dat wanneer wij het verslag gaan schrijven,
dat volgens de Verbondswet uiterlijk in Mei in Neerlandia verschijnen moet, wij van
verscheidene groepen en afdeelingen nog geen verslag hebben ontvangen. Zoo
ontbraken ons ditmaal de verslagen der groepen Nederlandsch-Indië en Vlaanderen
en der zelfstandige afdeelingen Bloemfontein, Londen, Roemenië en Tsjecho
Slowakije.
Van hetgeen het Hoofdbestuur in 1929 deed, teekenen we het volgende aan:
Er werd een commissie gevormd, onder leiding van den algemeenen Voorzitter,
bestaande uit twee Noord- en twee Zuid-Nederlanders om een fonds te stichten tot
bevordering van den verkoop van Nederlandsche boeken in België.
Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitgaaf van een lijst van
Nederlandsche wetenschappelijke werken, die den omvang van een boekdeel zal
krijgen en voor de samenstelling waarvan het Dag. Bestuur een deskundige uit de
boekenwereld bereid heeft gevonden.
De Commissie voor Lezingen in Vlaanderen noodigde voor den winter 1929-1930
als sprekers uit de dames M. Couperus en dr. E.C. van Dorp en de heeren J. van
Elsäcker en prof. G. Gonggrijp. Hun optreden werd in Vlaanderen zeer gewaardeerd.
Wat deze sprekers met het woord deden, deden onze lantaarnplaatjes met het
stilstaande, onze rolprenten met het bewegende beeld. Onze verzameling op dit
gebied onderging belangrijke uitbreiding door schenking of beschikbaarstelling van
regeeringsfilms, een rolprent van de Zuiderzeewerken, een betreffende Rotterdam
enz.
Geldelijken steun verleende het Hoofdbestuur aan instellingen als het Hollandsch
Instituut te Frankfort aan de Main, de Nederlandsche Leerstoel aan de Universiteit
te Londen, en steun in den vorm van leer- en studieboeken aan de kort geleden
gestichte studiecommissie van het Vlaamsch Economisch Verbond, den
Nederlandschen leergang, welken de heer Ph. R. Hugenholtz aan de Handelsschool
te Liverpool sedert eenige jaren geeft en de boekprijzen voor examens, in Zuid-Afrika
afgenomen. Over de duizenden boeken en tijdschriften, die door onze
Boekencommissie werden verspreid, vindt men in een afzonderlijk hoofdstukje
gegevens.
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Het A.N.V. richtte met de N.Z.A.V. wederom Zuidafrikaansche studentendagen
in, die dit jaar in Zeeland werden gehouden. Wij namen ook het initiatief voor het
inzamelen van bijdragen tot behoud van oude molens in Fransch Vlaanderen en op
verzoek van de afdeeling Kaapstad voor de oprichting van een gedenkteeken voor
den stichter van Stellenbosch, gouverneur Simon van der Stel. Een briefwisseling
werd ingesteld tusschen Dietschers over de heele wereld op aanstichting van een
Afrikaansch jongmensch, dat ‘baie gretig’ was om schriftelijk te ‘geselsen’ met
stamverwanten; wij verkenen daarbij onze medewerking.
Het ‘Comité voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde’, opgericht in den
oorlog (in 1916), verzocht aan het A.N.V. zijn arbeid te willen voortzetten, waarvoor
het dan gaarne zijn bezittingen beschikbaar stelde. Het gevolg was dat het
Hoofdbestuur een Fonds met gelijkluidenden naam kon instellen met een aanvankelijk
kapitaal van f 15000.-, onder beheer eener Commissie, welke voor de eerste maal
werd samengesteld uit: Mevrouw W. van Hooff-Gualtbérie van Weezel, (Bussum)
en de heeren kol. H.R. Boeree (Bussum); mr. B. de Gaay Fortman (Amsterdam);
W.F. van Heusden (Amsterdam) en E.A. Veen (Zaandam). In haar eerste vergadering,
cp 16 Oct. '29, werden de bestuursbetrekkingen als volgt verdeeld: voorzitter: mr.
B. de Gaay Fortman, secretaris: W.F. van Heusden, penningmeester: E.A. Veen. Het
eerste jaar van haar bestaan zijn geen aanvragen om steun voor behoeftige
Nederlandsche kinderen in den vreemde ingekomen (wellicht omdat het bestaan van
het Fonds niet voldoende bekend was), zoodat de gekweekte rente bij het kapitaal
kon worden gevoegd.
Voor de werkzaamheden aan de Stamboekerij en het Stammuseum waren we in 't
verslagjaar zoo gelukkig uitnemende vrijwillige werkkrachten te vinden.
De gepensionneerde kolonel der genie F. Dekker belastte zich met de ordening
der boekerij. Met de ordelijke en methodische opstelling der boeken is hij al gereed
en hij is nu bezig aan den beschrijvenden catalogus.
De heer H.J. Vooren, oud-onderwijzer op Curaçao, wijdde o.m. zijn goede zorgen
aan de ordening onzer verzameling cliché's en aan het museum.
Het Hoofdbestuur is beiden bizonderen dank verschuldigd voor den arbeid aan
deze voor de stambeweging zoo nuttige instellingen besteed.
Een der beste middelen om op de hoogte te blijven van al wat den Nederlandschen
stam betreft bleek ook het afgeloopen jaar weer de aanraking met pioniers onzer
beschaving in het buitenland; wij denken hierbij o.a. aan het onderhoud met prof.
dr. A.J. Barnouw, die den Nederlandschen leerstoel aan de Columbia-University te
New York bekleedt, en dr. H.U. Leembruggen, een stamverwant uit Colombo, ‘Dutch
Burgher’, die de tolk en bemiddelaar bleek voor Nederlandsche gevoelens en
verlangens, welke nog leven op Ceilon; aan de besprekingen met mej. M.C.
Slothouwer en de heeren dr. Ph. R. Botha en A.D. Roosegaarde Bisschop. De
samenkomsten met den Zuidafrikaanschen gezant, Z.Exc. De Villiers' en den
Amerikaanschen gezant. Z.Exc. Diekema, mogen mede in dit verband genoemd
worden.
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Nederlanders en stamverwanten, die een bepaald gedeelte van onze gebieden gaan
bereizen, doen er altijd wel aan, ons daarvan tijdig kennis te geven; zij kunnen voor
ons verrichten wat wij verkennersdiensten zouden willen noemen.
De omstandigheid, dat ons Verbond nu al 32 jaar bestaat, is oorzaak dat onze
voortrekkers zoo langzamerhand den leeftijd hebben bereikt, waarop men menschen
van verdiensten, die onder de openbare aandacht plegen te vallen, huldigt. Ter
gelegenheid van hun 70sten jaardag geschiedde dit met Mej. E. Baelde, prof. dr. P.J.
Blok (sedert overleden) en dr. W.J. Leyds, die alle, zoo lang het A.N.V. bestaat,
steeds groote belangstelling voor zijn streven aan den dag legden. Ook bij
letterkundige jubilea gaf het Hoofdbestuur bewijs van waardeering; het betrof ook
het bereiken van den 70-jarigen leeftijd: Helène Swarth, Willem Kloos, Maurits
Wagenvoort. En bij sterfgevallen als dat van Vlaanderens grooten dichter Karel van
de Woestijne gaf het Dag. Bestuur bewijs van deelneming. De algemeene voorzitter
en de algemeene secretaris woonden de begrafenis van prof. Blok bij.
In eigen kring werd op zijn 70sten verjaardag onze onvermoeide en steeds nog
geestdriftige propagandist, de heer Jac. Post, gehuldigd en lest best onze
administrateur, de heer C. van Son, die met 1929 zijn dertig dienstjaren in het Verbond
volmaakte. Hem gewerden van heinde en ver vele sterkende bewijzen, hoe zijn
dagelijksch werk voor de idealen van het A.N.V. wordt gewaardeerd.

Groep Nederland.
Mocht deze groep in 1928 slechts een stijging van het ledental met 5 boeken, in 1929
ging het met 193 vooruit, zoodat het op 1 Januari 1930 5914 bedroeg. Stemt dit op
zich zelf tot tevredenheid, als men denkt aan de honderdduizenden inwoners van
Nederland, die geacht mogen worden de beginselen van het A.N.V. te onderschrijven
en tot steun door lidmaatschap in staat zijn, is dat aantal beschamend klein.
Het groepssecretariaat werd van Amsterdam overgebracht naar het hoofdkantoor
van het Verbond, Laan 34, waardoor met het hoofdbestuur, vooral administratief,
een inniger samenwerking mogelijk werd. Deze werd bovendien nog bevorderd
doordat wegens het bedanken van prof. dr. A.A. van Schelven als voorzitter en den
heer F.J.M. Tonino als penningmeester in hun plaats werden benoemd de heeren J.N.
Pattist (voorzitter) en F. Reysenbach (penningmeester). Het Dag. Bestuur zetelt
daardoor geheel in Den Haag, hetgeen voor het plegen van snel overleg van niet
geringe waarde is.
In de plaats van dr. Felix Rutten, die het verre Zuiden vertegenwoordigde, werd
dr. H.J.E. Endepols te Maastricht in het bestuur gekozen en in de plaats, opengevallen
door het bedanken van kolonel H.R. Boeree, de heer J. Ed. Gerzon te Amsterdam.
Het aantal afdeelingen der groep bleef 36, waaronder verscheidene van wier
werkzaamheid het groepsbestuur niets bemerkt en sommige zijn zelfs bestuurloos
en zouden voor opheffing in aanmerking komen, als het groepsbestuur niet de hoop
koesterde ze alsnog tot nieuw leven te wekken. Tusschen de drie grootste: Amsterdam,
's-Gravenhage en Rotterdam is een heilzame wedijver ontstaan. Zij zoeken en vinden
telkens een bizondere taak en houden daardoor de belangstelling onder haar groot
ledental wakker: Amsterdam zoekt haar kracht in leergangen, laatstelijk die over
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West-Indië; 's-Gravenhage, met haar ongeveer 1200 leden nog altijd aan de spits
gaande, blijft de stad der Dietsche kunstavonden; Rotterdam legt meer den nadruk
op wetenschappelijke voordrachtavonden en houdt des zomers haar boottocht, die
meer en meer propagandistische terreinverkenning wordt.
In het Oosten des lands bleef de Afd. Arnhem zich krachtig weren, waardoor haar
ledental aanmerkelijk steeg. De herleefde afdeelingen Schiedam en Voorne en Putten
volgden dit voetspoor. In de eenige Jongeliedenafdeeling ('s-Gravenhage en
Omstreken) heerschte een opgewekt Verbondsleven.
Deze teekenen van verlevendiging houden verband met de instelling van een
propagandacommissie, bestaande uit de heeren mr. W.J.L. van Es, kol. K.E. Oudendijk
en C. van Son, die elke maand bijeenkomt en regelend optreedt bij de ledenwerving
door den heer Post; voorts helpt deze commissie de afdeelingen bij het inrichten van
Verbondsavonden door voorlichting in de keuze van sprekers en voordragers en door
geldelijken steun, waarvoor het groepsbestuur een bedrag beschikbaar stelde.
De Groep had gaarne leiding gegeven aan Neerlands houding in zake de viering
der honderdjarige onafhankelijkheid van België in 1930. Zij zag echter af van het
uitlokken eener uitspraak in dezen, omdat Groep Vlaanderen die niet in het belang
van het Verbond achtte. Zij bepaalde zich daarom tot de voorbereiding van een
samenkomst, die 4 Februari 1930 heeft plaats gehad en waarin de heeren dr. N.
Japikse, prof. W. Nolet en prof. dr. Z.W. Sneller redevoeringen hielden over de
scheiding van Noorden Zuid-Nederland in 1830. Ook werd bij brief, in de pers
openbaar gemaakt, aangedrongen op het bezigen der Nederlandsche taal door
Nederlandsche inzenders op de tentoonstellingen, welke in België zullen worden
gehouden.
Het groepsverslag klaagt over gebrek aan opgewekt Verbondsleven in verscheiden
afdeelingen en gebrek aan fondsen, o.m. voortspruitend uit het geringe bedrag, dat
de groep van de ledenbijdragen ontvangt.
De algemeene Verbondsvergadering van 5 October 1929 verwierp het voorstel
van de groep Nederland om, door wijziging van art. 27 der Verbondswet, de afdracht
der groepen aan het Hoofdbestuur te verlagen. De algemeene voorzitter verklaarde
toen echter, dat, voorzoover de hoofdkas het toelaat, verzoeken om steun voor een
of ander bepaald plan bij hem steeds warme verdediging zullen vinden.

Groep Nederlandsche Antillen.
Het Groepsbestuur, onder leiding van de heeren G.J. Ferguson (voorzitter) en mr.
P.J.J.v.d. Biesen (secretaris) laat niets onbeproefd onder de bijna 300 leden in het
beperkte eilandgebied de belangstelling gaande te houden. En als bewijs, dat dit
streven ook door de overheid wordt gewaardeerd, maken we met voldoening melding
van het feit, dat de gouverneur van Curaçao op de nieuwe begrooting een verhoogde
subsidie voor de Groep Ned. Antillen van het A.N.V. heeft uitgetrokken.
Ook wordt de belangstelling in de Nederlandsche cultuur aangekweekt door de
uitreiking van Nederlandsche prijzen, gelijk dat 31 Augustus te Willemstad plaats
had vanwege het A.N.V.
In dit verslag mag niet onvermeld blijven de naam van een beproefde vriendin
van vele jaren van ons
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Verbond, mej. G. Slothouwer, die in de maand Maart van dit jaar weer naar Curaçao
terugging om, naar zij hoopte, weer op de Bovenwindsche eilanden geplaatst te
worden, waar zij al zoovele jaren veel goeds heeft gedaan in het belang van onzen
stam.
Ofschoon niet meer tot het verslagjaar behoorende, vermelden wij hier toch, dat
de algemeene voorzitter en de afgevaardigde van deze groep in het Hoofdbestuur,
dr. Ferguson, een onderhoud hadden met den nieuwen Gouverneur. Z.Exc. B.W.F.
van Slobbe, die zijn warme belangstelling uitte voor ons streven en zich bereid
verklaarde, ons in voorkomende gevallen zijn steun te verkenen.

Groep Nederlandsch-Indië.
Onder de aangename verrassingen, die het Hoofdbestuur in het afgeloopen jaar bereid
werden, behoort de verhoogde werkzaamheid door deze Groep aan den dag gelegd.
Werd lang haar werk belemmerd door de onzekerheid over een bepaalde taak, zij
zag deze klaarder dan ooit voor zich, toen het gold de nagedachtenis te eeren van
den man, wien voor een groot deel de vestiging van het Nederlandsche gezag aan
den evenaar te danken is, den stichter van Batavia. En toen bleek dat van ambtelijke
zijde weinig of niets zou worden gedaan om Jan Pietersz. Coens sterfdag - 21
September 1629 - te herdenken, was er voor onze Groep, in het bizonder voor de
Afdeeling Batavia (voorzitter: prof. dr. Godée Molsbergen) des te meer eer te behalen.
Het Decembernummer van Neerlandia heeft uitvoerig in woord en beeld van de
Verbondsfeesten verslag gedaan, welke de leus in toepassing brachten: wie oude
grootheid viert, kweekt jonge grootheid aan.
Dit teeken van krachtig leven heeft een verhoogde belangstelling in het Verbond
ten gevolge gehad, zich ook uitend in den groei van het ledenaantal. Maar we kunnen
nog op andere teekenen van bloei wijzen. Zoo nam de groep het initiatief tot het
stichten van een bizonderen leerstoel in de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis
aan de Rechtshoogeschool te Batavia, waartoe de niet genoeg te prijzen
offervaardigheid van enkele Groepsbestuurders haar in staat stelde. Een plan, om in
samenwerking met het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
en den Oudheidkundigen Dienst, het behoud van oude landhuizen in de voormalige
residentie Batavia te bevorderen, de stichting dus van een soort Nederl.-Indisch
Heemschut, moest, helaas! wegens gebrek aan medewerking, worden opgegeven.
Voorts werd nog besloten een kopie te laten maken van Coens portret in het
Westfriesch Museum te Hoorn, ter plaatsing in de Historische zaal van het Kon.
Bataviaasch Genootschap.
Het blijft natuurlijk altijd een moeilijke taak voor het Dag. Bestuur uit het
Hoofdbestuur in Laan 34 voortdurend verbinding te houden met de stad van Jan
Pietersz. Coen, daardoor van de wenschen der Indische groep op de hoogte te blijven
en mede te werken aan haar groei en bloei. Het laat daarom geen gelegenheid
voorbijgaan om samenspreking te hebben met onze mannen van daar, wanneer die
tijdelijk in Europa vertoeven, zooals er eene in 1929 gehouden werd met mr. A.B.
Cohen Stuart en den heer P.J. Gerke, welke laatste zich zoovele jaren verdienstelijk
heeft gemaakt voor de Ned. leergangen voor Inlanders. Deze leergangen, waarvan
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hij de ziel was, geven, met steun der Indische Regeering en voor dien te Medan ook
van de gemeente, sedert jaren in twaalf plaatsen onderricht in het Nederlandsch aan
Inlanders, die de lagere school hebben afgeloopen. Het Dag. Bestuur liet zich ook
meermalen voorlichten door Nederlandsche, met Indische toestanden bekende
staatslieden, wier raad over de te volgen gedragslijn in Indië waardevolle wenken
voor het Hoofdbestuur bevat.
Wederkeerig laten onze leiders in Indië geen gelegenheid voorbijgaan om een
optreden voor Afdeelingen te bevorderen van Nederlanders of stamverwanten, die
Indië bezoeken, of anders een samenspreking uit te lokken. Wij denken hierbij aan
de samenkomst van het Groepsbestuur met Indiës afgevaardigde in het Hoofdbestuur,
den heer J.S.C. Kasteleijn, en aan de voordracht door ds. Henry Beets uit Grand
Rapids voor de leden der Afdeeling Batavia. De Afdeeling Medan gaf haar
opmerkelijk groot ledental weer verscheidene Verbondsavonden.
Alles te zamen genomen, is er dus alle reden om ons optimisme ook tot Nederlands
grootste overzeesche gebied uit te strekken.

Groep Suriname.
Sedert het optreden van den heer J.J. Six Dijkstra als secretaris onzer Groep in de
‘meest Nederlandsche kolonie’, werkt de verbinding met Laan 34 veel beter, met het
gevolg, dat ook deze groep een verhoogde werkzaamheid aan den dag legde.
De belangstelling der leden werd onderhouden door bijeenkomsten: o.a. een lezing
over moderne Nederlandsche bouwkunst, waarvoor het hoofdkantoor in Den Haag
de lichtbeelden verschafte. De groepssecretaris bewees ons een wederdienst door
een album met prachtige opnamen te zenden, waaruit een keus werd gedaan om
onzen voorraad lantaarnplaatjes te vermeerderen. Ook trad Ir. Suringar uit Nederland
enkele malen te Paramaribo voor het Verbond op met lezingen over Oost-Indië,
waarbij een rolprent werd vertoond.
Voorts valt uit de werkzaamheid der Groep te vermelden het maken van een leerrijk
uitstapje (maanavondtocht) naar de plantage Mariënburg en het uitschrijven van een
wedstrijd voor schoolleerlingen in het voordragen van Nederlandsche letterkundige
voortbrengselen. Voor vernieuwing van den krantenwand in ons hoofdkantoor te
's-Gravenhage werden van alle Surinaamsche bladen 2 stuks gezonden.
Ten slotte voldeed het Groepsbestuur aan een lang gekoesterden wensch van de
redactie van Neerlandia om haar een Surinaamschen briefschrijver te bezorgen; diens
epistels maken de belangstelling van de Verbondsleden buiten Suriname, naar we
met voldoening ervoeren, gaande. West-Indië gaf hiermede aan Oost-Indië een
voorbeeld.

Groep Vlaanderen.
Noemden wij in ons vorige jaarverslag Vlaanderen de zwakke plek in het Verbond,
sedert is in dat deel van ons taalgebied de toestand zoowel voor de Vlamingen zelf
als voor het A.N.V. aanmerkelijk verbeterd.
De onder gunstige voorteekenen tot sterker leven gewekte groep heeft in September
een werkprogramma vastgesteld, dat wij hier laten volgen:
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1). Het A.N.V. moet, in Vlaanderen, evenals overal elders, met alle middelen,
waarover het beschikt, onverpoosd ijveren voor het bevorderen van de beteekenis
en van het aanzien van taal en
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2).

3).

4).

5).
6).

7).

8).

stam; dit dient in de allereerste plaats te geschieden door het aanvaarden der
benaming Nederlandsch in plaats van Vlaamsch, overal waar daarmede de taal
wordt aangeduid. Deze aanvaarding, door regeering, parlement en openbare
besturen, moet o.m. bewerkt worden door middel van verzoekschriften,
persoonlijke stappen, enz.;
Nieuwe pogingen dienen gedaan, om het Nederlandsch als diplomatieke en
administratieve taal te doen erkennen voor de betrekkingen: a. tusschen de
regeeringen te Brussel en te 's-Gravenhage; b. tusschen de Nederlandsche
overheidsdiensten, spoorwegen, enz. en dezelfde diensten in het Vlaamsche
land (waar, ingevolge de wet van 31 Juli 1921 het Nederlandsch de ambtelijke
bestuurstaal is);
Oprichting, in den schoot van iedere Verbondsafdeeling, in Vlaanderen, van
een plaatselijke taalwacht, hebbende tot doel bij te dragen: a. door het inrichten
van leergangen voor beschaafde Nederlandsche uitspraak, tot het zuiveren der
omgangstaal in Vlaanderen; b. tot het bevorderen van het gebruik van onze taal
door de openbare besturen; c. tot de vervlaamsching van het uitzicht der
Vlaamsche steden en gemeenten (eentalige Vlaamsche straatnaambordjes,
uithangborden, opschriften, enz.);
Oprichting van nieuwe afdeelingen; krachtige werking voor het werven van
nieuwe leden ten bate van de reeds bestaande afdeelingen; aanstelling van
vertegenwoordigers of correspondenten in alle belangrijke plaatsen, waar geen
tak van het Verbond bestaat;
Taalgrensactie; steunen van de taalgrenscommissie in dewelke het A.N.V.
vertegenwoordigd is; boeken voor de bedreigde gemeenten;
Wisselwerking tusschen Noord en Zuid door: a. het inrichten van lezingen; b.
het vertoonen van rolprenten; c. het inrichten van tentoonstellingen van Ned.
boeken en kunstwerken; d. het inrichten en bevorderen van reizen (samen met
den Vlaamschen Toeristenbond) in de beide richtingen; e. het bevorderen eener
werkelijk doelmatige uitwisseling van leerkrachten; f. het inrichten van een
‘werk der briefwisseling van de Noordnederlandsche en Vlaamsche jeugd’;
Betere bekendmaking van de Nederlandsche kunst, in al hare uitingen, in
Vlaanderen; huldiging van verdienstelijke Vlaamsche en Noordnederlandsche
letterkundigen en kunstenaars; verspreiding van juiste denkbeelden omtrent de
Nederlandsche beschaving, het Nederlandsche volksleven, de Nederlandsche
oeconomie, enz. in Vlaanderen, en omtrent de Vlaamsche beschaving, enz. in
Noord-Nederland.
Inrichting van stamdagen en andere bijeenkomsten, welke beoogen belangstelling
en liefde voor de Nederlandsche taal en den Nederlandschen stam in het
algemeen op te wekken.

Zulk een zich zelf opgelegde taak wijst reeds op krachtige herleving en is de vrucht
van de reorganisatie, welke 23 Juni te Brussel haar beslag kreeg, toen enkele leden
van het Dag. Bestuur uit het Hoofdbestuur met de getrouwen der Vlaamsche Groep
de teugels weer vast in handen namen.
Sedert heeft men reeds enkele punten van bedoeld programma kunnen
verwezenlijken, welke wij in het jaarverslag over 1930 zullen vermelden. De
Taalgrenscommissie doet goed werk en is reeds aan den tweeden jaargang van haar
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maandelijksch orgaan. Het aantal Verbondstakken breidde zich uit en bedraagt thans:
7, te weten: Antwerpen, Brussel, Deurne, Ieperen, Kortrijk, Lokeren, Mechelen, Al
werkt het feit, dat de Vlaamsche strijders op vele plaatsen in Vlaamsche vereenigingen
als het Davidsfonds en het Willemsfonds vereenigd zijn, de vorming van
A.N.V.-afdeelingen niet in de hand, de sympathie met ons streven is er niet minder
om.
Tak Brussel gaat zijn 25-jarig bestaan vieren, waarbij een der stichters, Joh. Kesler,
met eere herdacht wordt. De voorgangers gedenken is een der middelen om jonge
voormannen te kweeken. Aan dit beginsel danken we ook de Lod.-de-Raetcommissie
van Groep Vlaanderen, ter oprichting van een gedenkteeken voor den in 1914
overleden schrijver van ‘Vlaamsche Volkskracht’, en de huldiging van Emiel
Hullebroeck, wien bij zijn zilveren feest de zilveren eerepenning van het Hoofdbestuur
ten deel viel. Op een door de Afdeeling Amsterdam ingerichten avond reikte de
algemeene voorzitter den penning aan den gevierden zanger uit.
Van de uitzending door het Verbond van Nederlandsche sprekers naar Vlaanderen
werd door de verschillende takken met gretigheid gebruik gemaakt. Ook werd in alle
takken Guido Gezelle herdacht, in verband met zijn naderend eeuwfeest.
De takken en het Groepsbestuur drongen door middel van brieven en moties bij
de regeering te Brussel aan op de noodzakelijkheid van de volledige
vernederlandsching der Rijksuniversiteit te Gent. Ook werd aan de regeering, de
Vlaamschgezinde kamerleden en de pers een verzoekschrift gezonden, strekkende
tot het vervangen van de benaming ‘Vlaamsch’ door ‘Nederlandsch’ overal waar het
ons ‘algemeen beschaafd’ betreft.
De meeste takken hadden een zeer opgewekt Verbondsleven en mochten dan ook
als gevolg daarvan hun ledental zien toenemen. Brussel, Antwerpen en Ieperen
moeten te dien opzichte in het bijzonder worden vermeld, Kortrijk is reeds goed aan
het werk en belooft een sterke tak te worden.
Het Nederlandsch taalgebied in Noord-Frankrijk ondervindt van de verhoogde
Vlaamsche werking, vooral in het naburige West-Vlaanderen, den terugslag. Door
gouwdagen van het Vlaamsch Verbond voor Frankrijk en het uitgeven van krantjes
en tijdschriften wordt er de Nederlandsche cultuur onderhouden en verbreid.
Is er dus alle reden voor een zeer opgewekten toon over de groeikracht der
Vlaamsche Beweging te doen hooren, toch ware het te wenschen, dat vele
Nederlanders in België zich wat meer aan hun stamverwanten, in wier land zij
gastvrijheid genieten, lieten gelegen liggen en zich niet al te eng in eigen kring
afzonderden. Zij zouden hun daardoor een krachtigen ruggesteun kunnen geven, ook
in hun pogingen om zooveel mogelijk van de Noordnederlandsche cultuur deelachtig
te worden.

Zuid-Afrika.
De gunstige verwachting in onze laatste jaarverslagen geuit over een toenadering
van het Afrikaansch en het Nederlandsch, na een aanvankelijk te groote verwijdering,
heeft zich ook het laatste jaar weder bevestigd. De meening, dat het voor 't Afrikaansch
een bestaansvoorwaarde is zijn oorsprong niet te vergeten, m.a.w. uit het Nederlandsch
de sappen te blijven trekken voor eigen groei, wint meer en meer veld, de tegenzin
in het Nederlandsch is belangrijk verminderd. Het beste bewijs daarvoor is, dat de
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vraag naar Nederlandsche letterkundige werken weer toeneemt en dat het
Nederlandsch ook
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weer meer binnen den studiekring der jonge studeerende Afrikaners getrokken wordt.
Dat het Afrikaansch daarnaast ook reeds mans genoeg is om aan Ned. Hoogescholen
voor proefschriften, dus als wetenschappelijke taal, dienst te doen, kan slechts tot
verheuging stemmen. Welbeschouwd toch staat dit gelijk met een uitbreiding van
den invloed der Nederlandsche cultuur in een land der toekomst als Zuid-Afrika zich
meer en meer toont en waarmee wij de banden van stamverwantschap niet nauw
genoeg kunnen toehalen.
Is dit in 't algemeen zeer verheugend, het A.N.V. ondervindt op vele plaatsen,
eigenlijk overal buiten Kaapstad, de moeilijkheid, dat Nederlanders en Afrikaners
nog niet bereid blijken om elkaar te vinden in een afdeeling van het A.N.V. Vandaar,
dat wij, ondanks onze nooit gestaakte pogingen daartoe, er maar niet in slagen weer
een Groep Zuid-Afrika in het leven te roepen en in het hoofdstuk Zuid-Afrika van
ons verslag alleen kunnen melding maken van de kleine afdeeling Bloemfontein en
de groote afdeeling Kaapstad. De krachtige werkzaamheid der laatste is voor een
groot deel te danken aan den geestdriftigen volijverigen voorzitter, den heer J.L.
Schoeler.
Een der krachtigste levensuitingen dezer Nederlandsche Afrikaners en Afrikaansche
Nederlanders is, dat zij Dietsche mannen en vrouwen van beteekenis uit andere
oorden steeds zoo gastvrij ontvangen, hen zich thuis doen gevoelen in stamverwanten
kring en voor degenen, die dat wenschen, het houden van voordrachten of het geven
van kunstavonden op voortreffelijke wijze regelen, waardoor de beste uitwisseling
van gedachten en gevoelens verkregen wordt en het familieleven van het groote
Grootnederlandsche gezin wordt onderhouden. Daartoe dragen ook bij de viering
van nationale gedenkdagen als 6 April (Van Riebeeck-dag), 30 April (Julianadag),
31 Augustus (Koninginnefeest) en 16 December (Dingaansdag) en de
voordrachtavonden en lezingen.
Aan het belangrijke jaarverslag van den heer Schoeler ontkenen wij nog, dat de
Afdeeling een zeer werkzaam aandeel nam aan den schitterend geslaagden bazaar
ten bate van het Volkshospitaal, waarvoor het Hoofdbestuur in Nederland ook heel
wat verzamelde, en dat er een toenemende neiging wordt waargenomen om den
werkkring van het Verbond uit te breiden tot buiten Kaapstad en Stellenbosch, waartoe
ook bijdraagt de samenwerking met andere vereenigingen.
Een belangrijk deel der Verbondsbedrijvigheid is nog steeds de door het
Hoofdbestuur gesteunde Leeskamer en Boekerij, waarvoor de beproefde
Verbondsvriendin Mevrouw Loopuyt-Maas zich steeds verdienstelijk maakt.
Het verslag gedenkt ook de verliezen, welke de Afdeeling door den dood leed: dr.
W.J. Viljoen, mej. dr. Lydia van Niekerk (Stellenbosch) en de heeren R.C. Kruse.
H.J. Wasserfall, Theo Wiersma en J.C. de Wet.

Amerika.
De illusie, dat in dit werelddeel onze taal in de vele Nederlandsche nederzettingen
zich zou kunnen handhaven, hebben wij meer en meer moeten prijs geven. Het
veramerikanizeeren van families, die zich uit den vreemde in dat uitgestrekte gebied
voor goed vestigen, schijnt nu eenmaal een natuurwet. Daarom ook is in den loop
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der Verbondsjaren het bestaan eener groep daar met veel afdeelingen op den duur
niet mogelijk gebleken. Er is niettemin altijd een zeker aantal Nederlanders en
afstammelingen van dezen, die er prijs op stellen den band met het moederland te
onderhouden door het lidmaatschap van het A.N.V. Het Hoofdbestuur waardeerde
het daarom in bizondere mate, dat na de opheffing der groep Noord-Amerika de
afdeeling Nieuw-Nederland de algemeene vertegenwoordiging voor Noord-Amerika
wil voeren, als het ware het Amerikaansche Verbondskantoor wil vormen, met welks
leider, de heer I. Spetter, een steeds aangename samenwerking bestaat. Deze eenige
Amerikaansche afdeeling onderhoudt ook de verbinding met de vertegenwoordigers
en verspreid wonende leden in Noord-Amerika. Zij mocht in 1929 haar ledental weer
zien stijgen. Haar bestuur vergaderde vijfmaal. Dat beteekent voor een stad als New
York heel wat, maar de gastvrijheid van den afdeelingsvoorzitter, den heer W.P.
Montijn, Ned. consul-generaal, draagt veel tot het welslagen bij.
Het jaarverslag der Afdeeling maakt met waardeering gewag van de aanwezigheid
van het Hoofdbestuurslid, den heer J.S.C. Kasteleyn en den handelsvertegenwoordiger
van Zuid-Afrika, dr. Ph. R. Botha, oud-hoofdbestuurslid, op een der
bestuursvergaderingen. Ook roemt het de samenwerking met andere Nederlandsche
vereenigingen.
Afd. Nieuw Nederland is haar 21ste jaar ingegaan en hoopt daarin het ledental tot
boven de 100 op te voeren.
Moet, zooals hiervoor is gezegd, de hoop worden opgegeven, onder de
afstammelingen der Nederlanders in Amerika de taal te handhaven, er is wel degelijk
nog veel over van Nederlandschen geest, Nederlandsche zeden en gewoonten, dat
de moeite van het bestudeeren en zoo mogelijk bewaren waard is. Daarop heeft prof.
dr. A. Eekhof in een artikel in Neerlandia (Mei en Juni) ‘De Nederlandsche Stam in
Amerika’ de aandacht gevestigd, en het Hoofdbestuur heeft daarin aanleiding
gevonden in het maandblad een rubriek ‘Nederlanders in Amerika’ te openen, waarvan
prof. Eekhof de leiding heeft. In 1929 kreeg deze zaak haar beslag en in Januari 1930
kon de rubriek worden geopend.

Taalwacht.
Het onderdeel van het veelzijdige doel van ons Verbond, dat door de Taalwacht in
het bizonder behartigd wordt en in het kort taalzuivering heet, wordt door sommigen
wel eens als het hoofddoel van het A.N.V. aangemerkt en dan meestal met de
bedoeling zich van ons verder streven niets aan te trekken. Men doet het A.N.V.
onrecht door het aan te duiden als ‘die Vereeniging, die tegen vreemde woorden te
keer gaat’. Neen, het A.N.V. strijdt tegen heel veel op velerlei gebied wat het eigen
karakter van den Nederlandschen stam aantast en voor nog veel meer wat zijn
zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht kan verhoogen, maar ongetwijfeld is het
zuiver houden van de taal een gewichtig deel van die taak. Een goed A.N.V.-er zal
even goed als in zijn handel en wandel, in zijn spreken en schrijven zijn taal van
vreemde smetten trachten vrij te houden. Hij zal de woordenlijst Taalzuivering, van
welke in 1929 reeds de 8ste wederom vermeerderde druk verscheen, steeds op zijn
schrijftafel hebben ter raadpleging. En dat het beginsel, in deze uitgaaf neergelegd,
doorwerkt, bewijst het steeds toenemend gebruik in kantoren en scholen van
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middelbaar en hooger onderwijs en mulo-scholen, al hangt het veelal van den
taalleeraar af, of er werkelijk nut van uitgaat. Goed voorgaan doet ook in dezen goed
volgen. Dat geldt ook voor ‘hooger hand’. Zoo liet de vorige Minister van Onderwijs
den voorzitter onzer Taalwacht. dr. M.A. van Weel, een proef nemen met de zuivering
der L.O.-wet van taal- en stijlongerechtigheden. Moge dit de eerste stap zijn tot
verbetering van onze wetstaal, die niet alleen wat zuiverheid maar ook wat
verstaanbaarheid betreft zooveel te wenschen overlaat.
Onze Taalwacht mocht herhaaldelijk de aangename ervaring opdoen, dat haar
streven ook door handelaars en nijveraars wordt gewaardeerd, doordat zij haar
bemiddeling bij de opstelling van reclamegeschriften inriepen. Zij is vraagbaak voor
velen en haar recht van bestaan wordt ook bewezen door navolging in andere Dietsche
gebieden. Zoo bekampen onze medestrijders in Vlaanderen vooral gallicismen, die
in Zuid-Afrika anglicismen, terwijl in Nederland vooral tegen germanismen dient te
worden gewaakt.
Wij houden ons overtuigd, dat onze Taalwacht door zonder overdrijving voet bij
stuk te houden, mede den Nederlandschen geest levendig houdt en het eigen
Nederlandsche karakter handhaaft.
Mr. C. Bake, een harer werkzaamste en strijdbaarste leden, meende wegens hoogen
leeftijd te moeten bedanken. Hij werd vervangen door dr. J.C.H. de Pater, leeraar
aan het gymnasium te 's-Gravenhage.
Wie onze Taalwacht wil steunen, zende haar nu en dan stof voor den schandpaal
in Neerlandia en... geve zelf het voorbeeld van zuiver Nederlandsch schrijven.

Neerlandia.
In het vorig jaarverslag werd melding gemaakt van een prijsvraag voor het ontwerpen
van een nieuwen omslag voor ons maandblad. Helaas moesten wij van de uitvoering
van één der bekroonde ontwerpen afzien, daar de kosten te hoog bleken. De
redactiecommissie is nu in onderhandeling met een teekenaar om voor de
verschillende rubrieken hoofdjes te ontwerpen, om aldus met minder kosten het
uiterlijk van Neerlandia wat aantrekkelijker te maken. Het Hoofdbestuur beseft ten
volle de wenschelijkheid daarvan en wie den uitgever aan advertenties helpt kan
medewerken tot bereiking van dat doel.

Boekencommissie.
Voor de eerste maal heeft de nieuwe directeur dezer commissie, de heer J.P. Bolten,
het jaarverslag uitgebracht.
1929 zag een lang gekoesterden wensch van het Hoofdbestuur in vervulling gaan:
het onderbrengen van de Boekencommissie in het Hoofdkantoor van het A.N.V.,
waar de groote tuinkamer, benevens enkele andere vertrekken voor den
boekenvoorraad, die uit Rotterdam overkwam, beschikbaar waren.
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Bij het inventariseeren stelde de directeur vast, dat naast veel bruikbaars ook een
groote hoeveelheid ingebonden jaargangen van tijdschriften waren verzameld, die
te zeer verouderd waren om nog veel nut te kunnen stichten.
Besloten werd zoo weinig mogelijk, bij voorkeur in het geheel niet meer, boeken
aan te koopen, en ook werden verscheidene abonnementen op tijdschriften opgezegd,
hoewel vooral naar de geïllustreerde veel vraag is. Er wordt getracht door ten
geschenke ontvangen periodieken daarin te voorzien. De ingestelde Haagsche
ophaaldienst leverde in dezen reeds een bevredigenden uitslag op.
Het aantal zeemanshuizen, dat geregeld leesstof ontvangt, moest worden uitgebreid.
In het geheel werden in 1929 110 kisten boeken verzonden, dat is meer dan het
dubbele van het vroegere gemiddelde aantal 's jaars. Zij gingen naar Duitschland,
Amerika, Zuid-Afrika (met welk stamland de verbroken verbinding weer werd
hersteld) en vooral naar Vlaanderen, waar de taalstrijd het hevigst en de behoefte
aan geestelijk voedsel in het Nederlandsch het grootst is. Dat de keuze der gezonden
boeken en tijdschriften juist is, blijkt wel uit de waardeering, waarvan personen en
instellingen van verschillende godsdienstige richting doen blijken.
Door al deze verspreiding worden flinke bressen in den voorraad boeken geschoten,
maar deze worden door schenkingen ook herhaaldelijk aangevuld. Elke oproeping,
hetzij door middel van de pers of persoonlijk verzoek, heeft aanwinsten ten gevolge.
Het afgeloopen jaar omvatten deze ongeveer 10 000 stuks, groot en klein, van
particulieren en van leeszalen, wier afgedankte boeken voor de B.C. nog veel waarde
kunnen hebben. Met den grooten voorraad leesleerboekjes, van het Haagsche
Gemeentebestuur ontvangen, konden heel wat Vlaamsche gezinnen, die zoo'n groote
behoefte aan kinderboeken hebben, worden verblijd.
Jammer genoeg gingen de inkomsten der B.C. door de verplaatsing naar Den Haag
achteruit, omdat verscheidene Rotterdamsche steuners meenden te moeten bedanken.
Ten onrechte, meenen wij, want de B.C. werkt voor heel het groote gebied van den
Nederlandschen stam en is niet een instelling aan een bepaalde stad gebonden; zij is
een Grootnederlandsche instelling, die den steun van alle Groot-Nederlanders, waar
zij ook wonen, ten volle verdient.
Moge het getal der steuners, zoowel met geld als met boeken en tijdschriften, zich
spoedig weder uitbreiden en de gunstige uitslag van het eerste jaar der concentratie
daartoe een spoorslag zijn.
Met groote waardeering maakt de directeur gewag van de trouwe belangelooze
hulp, die hij van de dames A. van Nederveen. H. van Nieuwenburg en H. de Witte
ondervindt, bij welke hulde het Hoofdbestuur zich gaarne aansluit.

Geldmiddelen.
De balans en winst- en verliesrekening over 1929 sluiten met een overschot van f
820.25.
De bijdragen der leden worden verdeeld tusschen hoofdbestuur, groepen en
afdeelingen. Niet ten onrechte klagen vele afdeelingen, dat zij na storting van de
verplichte afdracht aan groeps- en hoofdkas te weinig overhouden voor arbeid van
beteekenis. Maar - het is alles een gevolg van het te klein aantal leden - wat aan de
hoofdkas ten goede komt is in de verte niet voldoende om de noodzakelijke uitgaven
te bestrijden. Zonderde inkomsten van het steunfonds, die bijna 5000 gld. bedragen
en de regeeringssubsidie van 10000 gld. zou het A.N.V. niet kunnen bestaan. Het
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kleine saldo werd alleen verkregen door de uiterste zuinigheid te betrachten en veel
nuttige plannen ter zijde te leggen en veel aanvragen om steun af te wijzen.
Deze toestand is zeer in het nadeel van de Nederlandsche cultureele belangen. Het
behoeft mitsdien geen nader betoog, dat versterking onzer geldmiddelen een dringende
eisch is. Wij zien daartoe vier middelen:
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a. verhooging van den regeeringssteun, die alleszins gewettigd zou zijn, vooral als
we een vergelijking maken met subsidies aan andere vereenigingen verleend; b.
sterke uitbreiding van het ledental; c. verhooging der jaarlijksche bijdragen; d. legaten,
erfstellingen en geschenken.
Van de laatste ontvingen we er in 1929 slechts een, t.w. f 1000.- van wijlen den
heer W.P.S. von Stein Callenfels.
Wie het Verbond wil voorthelpen, zorge mede voor vulling van zijn schatkist.

Slotwoord.
Over het ledental en de kasmiddelen kan geen voldaanheid heerschen, een
verschijnsel, dat bij tal van vereenigingen voorkomt. Al moge het waar zijn, dat men
niet van alle vereenigingen lid kan zijn, het A.N.V. behoort door zijn nationale
beginselen tot die, welke bij voorkeur door alle goede Dietschers moeten worden
gesteund. De verlevendiging in de werkzaamheid zoowel bij de hoofdleiding als de
onderdeden van het Verbond kan inmiddels tot tevredenheid stemmen.
Moge de opgewekte toon, die dit jaarverslag kenmerkt, voor onze vele medewerkers
en alle leden een aansporing zijn om te bevorderen, dat het volgende nog meer reden
tot voldaanheid kan geven.

Dietsche verbroedering.
De tweede Dietsche leergang aan zeven Nederlandsche hoogescholen heeft meer
dan enkel hartelijke toespraken opgeleverd, heeft tot een werkelijke verbroedering
tusschen de drie deelen van den Dietschen stam, tot het aanknoopen van duurzame
vriendschapsbanden geleid.
De vlaggen der drie Dietsche volken wapperden eendrachtiglijk saam en de
volksliederen weerklonken in afwisseling met het Io Vivat, dat een nauwelijks sterker
band tusschen studenten vormt dan die liederen in één taal. De saamgestroomde
studenten uit Vlaanderen. Zuid-Afrika en Nederland begrepen, dat zij eenzelfde
beschavingstaak hebben te vervullen; dat zij hebben voort te bouwen op eenzelfde
cultuur; dat meer dan ooit in de tegenwoordige omstandigheden eendrachtig
samengaan noodig is.
Zeer gewaardeerd werd de komst van een vertegenwoordiger van den
Zuidafrikaanschen ministerpresident genrl. Hertzog, den voorzitter - naar bij deze
gelegenheid wel in herinnering mag worden gebracht - van de in 1928 opgerichte
‘Unie van Oud-studenten van Nederlandsche en Vlaamsche Universiteiten’, die den
grondslag heeft gelegd voor een fonds, om het studeeren van Afrikaners in Nederland
en Vlaanderen te bevorderen.
Het was, zooals de rector magnificus te Leiden in zijn openingsrede zeide, een
vreugde voor den Noord-Nederlander, tot een groep van buitenlanders in zijn
moedertaal te kunnen spreken. Dat een keurbende uit twee deelen van de Dietsche
natie in onze academiezalen broederschap is komen sluiten met het
Noordnederlandsche deel is, zooals prof. Bellefroid te Nijmegen zoo kernachtig
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opmerkte, van groote beteekenis, niet zoo zeer omdat zij kwam kennis nemen van
Nederlands wetenschappelijke verrichtingen, maar vooral omdat hier de grondslag
werd gelegd tusschen een blijvende onderlinge toenadering. Op dien grondslag moge
worden voortgearbeid, allereerst in dien zin, dat meer Vlamingen en Afrikaners in
staat worden gesteld, aan Nederlandsche universiteiten te studeeren en dat een stelsel
van gelijkheid van graden en diploma's worde uitgewerkt, zoowel tusschen Nederland
en Vlaanderen als tusschen Nederland en Zuid-Afrika.
Veel valt nog te doen, maar veel kan ook gedaan worden. Ten opzichte van
Vlaanderen: door reizen van Noord-Nederlanders in het Vlaamsche land met zijn
groote geschiedkundige herinneringen en zijn karaktervol volksleven, alsmede van
Zuid-Nederlanders naar middelpunten van beschaving als onze academiesteden; door
hulp in hun taalstrijd. Ten aanzien van Zuid-Afrika: door op onze hoede te zijn voor
velerlei misverstand, dat bij den grooten afstand zoo licht ontstaat en door de
toenadering te versterken, waarvan zich vooral in de laatste paar jaren verblijdende
teekenen vertoonen. De Nederl. stam kan krachtiger en grooter worden, wanneer
men zijn samenstellende deelen versterkt, maar niet minder doordat zijn takken
dichter tot elkaar worden gebracht. De Zuidafrikaansche studentendagen, die om de
twee jaren hier te lande gehouden worden, hebben in dit opzicht reeds veel goed
gedaan en niet minder kan van deze leergangen, die èn Afrikaners èn Vlamingen in
nauwer aanraking brengen met onze wetenschap en kunst en zijdelings met zooveel
andere beschavingsbelangen, groote kracht uitgaan.

Richard Gerald Anthonisz. †
Na het artikel, dat wij in het Maartnummer aan de nagedachtenis van den archivaris
van Ceilon wijdden, ontvingen wij nog een levensbericht, in het Nederlandsch
geschreven door Dr. L.A. Prins, die den heer Anthonisz als voorzitter van de Dutch
Burgher Union is opgevolgd. Wij ontkenen er aan:
Te Colombo overleed 4 Januari 1930, op 78-jarigen leeftijd, de heer Richard Gerald
Anthonisz, geboren te Galle, de oude poort van de Oostindische Kompanie, waar
het voetspoor der vaderen nog duidelijk zichtbaar is. Wat was natuurlijker, dan dat
hij voor al, wat Hollandsch is, veel liefde gevoelde. Van zijn grootvader kreeg hij
uit een oud leesboek zijn eerste onderwijs in de Hollandsche taal.
Als jonge man studeerde hij eerst in de rechten. Aanvankelijk trad hij in
Gouvernementsdienst als hoofdonderwijzer van de Central School te Galle.
Zijn levensdoel bereikte hij in 1902, toen hij tot landsarchivaris te Colombo werd
aangesteld. Toen bestond het archief uit een massa opgestapelde papieren, alles in
onbeschrijfelijke verwarring. Met geduld en volharding bracht hij orde in den chaos.
Door zijn arbeid van 19 jaren, door het gedurig snuffelen in geel geworden, door
mot en vocht ingevreten papieren, waarvan het Oudhollandsche schrift wegens den
verbleekten inkt bijna onleesbaar is, ontrukte hij aan de vergetelheid een kostbaren
schat van kennis aangaande het bestuur der O.I.C. over Ceilon.
In 1921 werd Anthonisz wegens ouderdom gepensioneerd. In zijn rusttijd heeft
hij zijn boek ‘The Dutch in Ceylon’ geschreven en uitgegeven.
Hij was de stichter van de Dutch Burgher Union. Drie en twintig jaren van zijn
leven heeft hij haar gewijd, eerst als secretaris, later als President.
Leden, werft Leden!
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Vlaanderen.
Guido gezelle
1830-1 Mei-1930.

Guido Gezelle is eerst goed begonnen te leven, toen, op dien grauwen Novemberdag
van het jaar 1899, bij het klagen der klokken van Brugges halletoren, langs de
omfloerste straatlantarens, het stoffelijk overschot van den dichter, door de
opgestuwde menigte van het rouwend Vlaanderen heen, naar de kathedraal werd
gedragen. De uitvaart van den man, die ‘met schaarsch eenen brijzel brood’ door 't
leven was gegaan, was grootscher dan die van een koning.
De vertraging van zijn invloed is ongetwijfeld het gevolg van zijn dertigjarig
zwijgen als dichter. Na zijn in 1858 verschenen ‘Dichtoefeningen’ met de pittige
‘Verantwoordinge’, die aan Vondels ‘Aenleidinge’ doet denken, en zijn ‘Gedichten,
Gezangen en Gebeden’ verscheen er ruim een kwart eeuw lang niets van zijn hand;
eerst in 1893 kwam ‘Tijdkrans’ en drie jaren later ‘Rijmsnoer’ uit. Anderhalf jaar
na de verschijning van zijn eerste zangen brak het onheil over hem los; men ontnam
hem zijn leergang te Brugge en de stem zweeg, toen zij juist begon gehoord te worden
en in Vlaanderland te weerklinken.
In die jaren heeft niet de dichter maar de taalgeleerde gewerkt en deze arbeid was
geweldig. Reeds in het seminarie te Brugge begon hij Vlaamsche woorden en spreuken
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te verzamelen; aan te teekenen al, wat hij over de Oudvlaamsche zeden en gebruiken,
overleveringen, vertelsels, liederen, doop- en plaatsnamen kon ontdekken. Daartoe
richtte hij een blad Loquela op, dat uitgegroeid is tot een woordenboek met duizenden
woorden en woorduitleggingen, telkens met de vermelding van de Zuidnederlandsche,
meestal Westvlaamsche gemeente, waar ze werden gehoord. Ondanks zijn gebreken
is dit woordenboek een welkome aanvulling van De Bo's Westvlaamsch Idiotikon,
waaraan Gezelle heeft meegewerkt.
Men behoeft het slechts in te zien of zelfs maar een blik te slaan in de verklarende
woordenlijst achterin Gezelles, bij L.J. Veen uitgegeven ‘Verzen’, om een denkbeeld
te krijgen van den taalrijkdom, door hem opgedolven.
Gezelles eerste doel was, ‘ons Vlaamsch vooren te staen en te doen gelden als
meegerechtigd om deel te maken van de tale des grooten Dietsch sprekenden
vaderlands’. Hij wilde, ‘hetgeen in de 16de eeuw door de scheiding van Noord- en
Zuid-Nederland is afgebroken, doen voortzetten, t.w. den natuurlijken groei en de
levende ontwikkeling in Zuid-Nederland van een eigen algemeene omgangstaal, die
't beeld zou worden van een eigen geestesleven en een zuster van de
Noordnederlandsche, op haar gelijkend en toch anders’. Toch waren taalvorsching
en taalverrijking slechts het grondwerk voor zijn werkelijken levensarbeid, die
gedreven werd door het vurige verlangen, Vlaanderen omhoog te brengen, niet alleen
in zijn taal, maar door het herwinnen van zijn oude overleveringen, zeden en kunst,
de verheffing van zijn volkskarakter. Na zich van Frankrijk te hebben losgescheurd,
moest, meende hij, zijn volk niet een nieuwe dwaling begaan, door zich in de armen
van Noord-Nederland te werpen, maar zichzelf worden. In zijn gedicht ‘Harlebeke’
roept hij: ‘Schande, schande zij den lande - dat zijn eigen zelf ontwordt’. Elders:
‘Weg met dat oneigene - tale en den schijn - van elders geborgde gepeinzen’. Op het
Groeningekouter bij Kortrijk, bij een der eerste jaarlijksche vieringen van den
Sporenslag, dichtte hij en deed zingen: ‘Hier komt gij, volk van Vlaanderen en wilt
zijn - hetgeen gij waart in 't glorierijk verleden: uwzelf weerom’. En bij een
herdenking van de Brugsche vrijheidshelden Breydle en De Coninck:
Mochte mij dat nieuws gebeuren
dat ik zage wel en wis,
Vlanderen 't Waalsche wambuis scheuren,
daaain 't nu genepen is!

met andere woorden: herwording door eigen kracht, niet door vreemde hulp!
Gezelle maakte onderscheid tusschen Nederlandsch en Vlaamsch, ofschoon zijn
eigen kunsttaal geenszins gouwspraak was, Kloos haar zelfs zuiver Nederlandsch
heeft genoemd. Eenigszins schuw voor het protestantsche Noorden, hield hij vast
aan het wijde verschil van ontwikkeling van Nederlandsch en Vlaamsch. Meer dan
één ander heeft hij, die vijftien talen verstond, met zijn fijnen taaizin en geweldige
woordenkennis, het verschil van geest gevoeld. Wat voor het Noorden niet meer
gold, kon hij van het Zuiden zeggen: ‘De oude taal van Maerlant en Kiliaen ligt nog
springlevend op de tong der huidige West-Vlamingen’. Uit die bron: den volksmond
en die andere, daarmee ineenloopende, de taal der oude geschriften, heeft hij het
Vlaamsch helpen houden en bouwen, doch daarmee tegelijk gewerkt aan de verjonging
van het Nederlandsch.
Toen Isaäc da Costa's lier na vijf en twintig jaren ‘in stroomende galmen het
stilzwijgen brak’ was een tijd van dorheid voorafgegaan, maar hoe is het mogelijk
te veronderstellen, dat in dien langen tijd van verbrijzeling, van groot leed door
verdachtmaking en vernedering, Gezelles hartstochtelijke ziel haar smartkreten heeft
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ingehouden? Hugo Verriest schrijft in ‘Twintig Vlaamsche Koppen’: ‘Geheel de
binnenkant van Gezelle, zijn groote ziel was zedelijk gekneusd, gebroken, doorwond
en doorscheurd’.
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Gustaaf Verriest neemt aan, dat Gezelle werkelijk zweeg. Hier is een geheim, dat
wij moeten eerbiedigen. Gezelles schuchterheid, zijn besef van tucht en
onderworpenheid aan de eischen van zijn ambt heeft hem in elk geval weerhouden,
openbaar te maken, wat hem in al die jaren, dunkt ons. onweerstaanbaar naar de keel
moet zijn geweld.
Die onderdrukking van Gezelles stem na haar eerste zangen verklaart, waarom hij
in Noord-Nederland eerst zoo laat waardeering heeft gevonden. De letterkundige
van naam, die - na 1899 - dit zijn landgenooten verweet, vergat evenwel, dat Thym
al in 1863 tien stukken van Gezelles hand in zijn Almanak voor Nederlandsche
katholieken opnam. Later hebben Kloos, Van Deyssel en Verwey hem recht gedaan.
Toen deze dichtstroom uit het Zuiden doorbrak, heeft vrij spoedig ook het Noorden
zich daaraan gelaafd en de beweging, die, zooals Verriest het heeft uitgedrukt, ‘de
al te lang geketende papiertaal weerom wilde bevruchten en verkwikken met de
moedervochten en de bronne, waaruit ze vloeit: de taal van het sprekende volk’, nam
met vreugde een zoo rijk begaafden volksdichter in zich op. Het Vlaamsch, dat zich
uit den zwaren strijd na 1830 met ernst en volharding naar boven had gewerkt, was
de gelijke zoo niet de meerdere van het Nederlandsch geworden; de Tachtigers hadden
in Guido Gezelle een voorganger gevonden.

De Nederlandsch-Fransche taalgrens in België.
Het (maand)blad van de Vereeniging Taalgrens Wakker, ‘De Taalgrens’ is zijn
tweeden jaargang ingetreden en steekt nu in een ordentelijk pakje, dat heel wat
frisscher aandoet dan het vorige. De redactieraad is eveneens uitgebreid en bestaat
voortaan uit de heeren E. Amter, algemeen secretaris van het Davidsfonds, Leuven;
prof. dr. E. Blancquaert, alg. Secretaris van de Commissie voor Toponymie en
Dialectologie, Melle bij Gent; J. Clottens, lid van het Hoofdbestuur van het
Davidsfonds en den Vlaamschen Toeristenbond (V.T.B.). Vilvoorde; K. de
Vleeschouwer, inspecteur bij het Lager Onderwijs, Nieuwpoort; Dr. J. Goossenaerts,
alg. secretaris van de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, St. Amandsberg
bij Gent; F. Grammens, lid van de Speciale Commissie voor de Openbare Boekerijen,
Ronse; prof. dr. L. Grootaers, bestuurder van de Zuidnederlandsche Dialectencentrale,
Heverlee bij Leuven; Dr. J. Langohr, leeraar aan het Atheneum, Tongeren; M.J.
Liesenborghs, secretaris der groep Vlaanderen van het Alg. Ned. Verbond,
Woluwe-Brussel; Dr. J. Smets, leeraar aan het Atheneum, Tienen; prof. dr. J. van de
Wijer, bestuurder van de Vlaamsche Toponymische Vereeniging, Leuven en J, Van
Overstraeten, algemeen ondervoorzitter van den V.T.B., Aalst.
Belangrijk, van een algemeen Nederlandsch standpunt, is vooral de hier naast
opgenomen nieuwe taalgrenskaart en de aan deze kaart door den heer Grammens
vastgeknoopte beschouwing, waaruit wij het volgende meenen te moeten lichten:
‘Bij vergelijking van deze kaart (1928) met die van Kurth (1898) valt dadelijk in 't
oog, dat het Vlaamsche element veld heeft gewonnen op de heele lijn en dit spijts
alle ambtelijke achteruitstelling en het Fransche uiterlijke zelfs van veel homogeen
Vlaamsche taalgrensdorpen.
De groep Komen, in West-Vlaanderen, heeft, vooral sinds den oorlog, een groote
wijziging ondergaan ten voordeele van het Vlaamsche element. Veel Waalsche
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vluchtelingen zijn nooit meer naar hun verwoeste streek teruggekeerd en werden
vervangen door Vlaamsche boeren en handwerklieden. De groep Moeskroen in
West-Vlaanderen beleeft sinds jaren een ware overrompeling van Vlaamsche werklui.
Die streek is een echte toren van Babel geworden, met een aanzienlijk vast en een
even aanzienlijk vlottend element van Vlamingen, aangetrokken vooral door de
nabije Fransche groot-nijverheid. Rekkem schijnt nooit teenemaal Waalsch en Spiere
nooit teenemaal Vlaamsch te zijn geweest, gelijk door Prof. Kurth aangegeven.
In Oost-Vlaanderen is het uit met de homogeniteit van de drie Waalsche gemeenten,
alsmede met die van de nabije Henegouwsche gemeenten Schalafie en Wattripont.
Vooral de Vlaamsche boerenbevolking wint 't van de Waalsche in deze 5 dorpen en
verder op.
Elders in Henegouwen blijft de toestand eenigszins ongewijzigd, behalve in de
streek van Lessen en Twee-Akren, waar het getal van de Vlaamsche werklui aangroeit
en in de streek van Edingen en Mark, waar de verfranschte middenstand en burgerij
zich in den laatsten tijd versterkten.
De heele streek van Tubeke, in Brabant, vertoont een omwenteling van belang
volgens deze kaart; en wel in zulke mate dat de taalgrens hier niet meer klaar te
trekken is. De Vlaamsche koelies uit ‘Arm Vlaanderen’ dringen hier immers op
groote schaal in, aangetrokken als ze zijn door de groeven-, de zijde- en de
metaalnijverheid, welke hier weelderig tieren in al hun ruwe kracht.
Verder heeft de heele taalgrens in Brabant geen merkelijke wijzigingen ondergaan.
Veel Vlaamsche inwijking in de streek van Eigenbrakel; weinig in de vroeger
Vlaamsche dorpen St. Jans- en St. Remigius-Geest, Op- en Neerheilissem, en andere.
Sluizen (midden) verdient nochtans onze bizondere belangstelling, daar het reeds
Vlaamsch gebied geworden is.
In de streek van Landen, Vlaamsch blok in de provincie Luik, geen wijziging. Het
echt Waalsch element geraakt er niet binnen, tenzij op een eilandje rond het groote
spoorwegstation Landen men tal van aanhankelijke diensten.
De in vroegere eeuwen homogeen Vlaamsche streek van Borgworm verliest van
haar sinds jaren homogeen Waalsch karaktert en voordeele der Vlaamsche
boereninwijking. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de heele streek van den
Jeker, zoo in 't Luiksche als in Limburg.
Het kleinste taalgrensdorpje Herstappe, dat sinds langen tijd teenemaal Waalsch
was, is ten huidigen dage voor meer dan de helft door Vlamingen bewoond. In heel
het omliggende is trouwens een sterke inwijking van Vlaamsche boeren.
Ook veel inwijking van Hollandsche boeren in de vroeger Vlaamsche dorpen
Berneau, Bolbeek, Weerst, alsook in het uiterlijk geheel verfranschte Aubel, met zijn
overwegend Vlaamsche bevolking, en in de heele z.g.n. Platduitsche streek. Dit
typisch verschijnsel is natuurlijk te danken aan de hoogere waarde en koopkracht
van de Hollandsche valuta en de nabijheid der grens onzer Noorderburen.’
Het Vlaamsche element wint dus nagenoeg overal veld, op het taalgrensfront, van
Armentières tot Eupen, door inwijking en groeiende volkskracht. Ieder rechtgeaard
stamgenoot zal er zich ongetwijfeld over verheugen.
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Jan Palfijn (1730-1930).

21 April was het 200 jaar geleden, dat de beroemde Vlaamsche geneesheer Jan Palfijn
te Gent overleed, waar men hem nog in de 18de eeuw een grafgedenkteeken in de
St. Jacobskerk oprichtte.
Te Kortrijk, waar hij in 1650 geboren werd als Zoon van een barbier-chirurgijn,
richtte het dankbaar nageslacht een standbeeld voor hem op, dat hem afbeeldt met
de verlostang (forceps) in de hand, van welk instrument hij de uitvinder was.
Hoofdzakelijk door zelfstudie tot Europeesche vermaardheid gekomen, heeft hij
vele wetenschappelijke verhandelingen geschreven, o.a. ‘Heelkundige ontledingen
van 's menschen lichaam’, welke nog vele jaren na zijn dood werden geraadpleegd
en die - en hiervoor verdient hij in het bizonder den dank van het Vlaamsche
nageslacht - uitsluitend in het Nederlandsch geschreven waren.
Toen reeds heeft Palfijn dus aangetoond, dat het Nederlandsch ook ten volle
berekend is voor wetenschappelijke doeleinden.

Voor de studie der Vlaamsche Beweging.
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In de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde te Gent, is een ‘Lijst van 125 vlugschriften van beteekenis voor de
Vlaamsche Beweging en den Taalstrijd in België’, aangeboden voor de Boekerij der
Academie door den heer Omer Wattez, werkend lid’, en oud-bestuurder van dit
lichaam, verschenen. Sommige dezer vlugschriften zijn zeer zeldzaam geworden.
De lijst bevat o.m. de namen van Ed. Ducpétiaux, H. Conscience, Frans de Cort,
Harold Arjuna, Dr. Harald Graevell, prof. A. Vermeylen, P.J. de Kanter, Omer
Wattez, H. Meert, Ed. Anseele, Leonard Willems, prof. Mac. Leod. Lodewijk de
Raet, George Margot, H. Carton de Wiart, dr. Van de Perre, Paul Bellefroid, prof.
G.J. P.J. Bolland, Pol de Mont, prof. Lod. Dosfel, Dr. Rudelsheim, prof. Fris, prof.
Henri Pirenne en vele anderen en zal, door al wie belang stelt in de ontwikkeling der
Vlaamsche Beweging, met vrucht worden nageslagen.

Ontwakend stamgevoel.
In de 15 Vlaamsche gemeenten van het Kanton Landen, dat sedert bijna honderd
jaar bij de provincie Luik behoort en in het Fransch wordt bestuurd, is, dank zij de
werking van het Taalgrenscomité, in hetwelk het A.N.V. Groep Vlaanderen mede
is vertegenwoordigd, het oude stamgevoel, trots alles, weer wakker geschud. De
Vlaamsche bevolking van deze gemeenten heeft verzoekschriften gezonden aan de
regeering, den provincieraad en de gemeentebesturen, waarbij, steunend op de
bepalingen der Taalwet van 31 Juli 1921, de verdwijning van het huidige ééntalig
Fransche bestuur en zijn vervanging door Vlaamsch d.i. Nederlandsch bestuur voor
de Vlaamsche bevolking van dit kanton wordt geëischt. De mededeelingen en
berichten, tot dusver enkel Fransch, moeten nu ook, indien aan deze verzoekschriften
gevolg wordt gegeven, tweetalig worden.
Zes gemeenten van het juist bezuiden Nederlandsch-Limburg gelegen kanton
Aubel zonden gelijksoortige verzoekschriften aan de betrokken overheden.
Hetzelfde gebeurde in twee Vlaamsche gemeenten van het kantoor Edingen (prov.
Henegouwen).
In sommige gemeenten werd het verzoekschrift door niet minder dan 80 t.h. van
de gemeentekiezers onderteekend.

Uit de takken.
Antwerpen.
De plechtige Guido-Gezelleherdenking, door tak Antwerpen ingericht in de zaal Pro
Arte en waarover, in ons vorig nummer, enkel een paar woorden kon worden gezegd,
werd door een zoo talrijk als uitgelezen publiek bijgewoond. Het programma bestond
hoofdzakelijk uit liederen van L. Mortelmans, Van Hoof, Tinei, A. Meulemans, op
teksten van Gezelle, gezongen door Mej. Toussaint, Mevr. Cox en de Schola
Cantorum, uit Brussel, onder de leiding van den heer Vandevelde.
Mr. J. Muls, die de feestrede hield, belichtte Gezelles figuur met het dichterlijke
sprekerstalent hem eigen en behaalde, evenals al de andere medewerkers aan deze
piëteitvolle herdenking, een ten zeerste verdienden bijval. Het was een avond, vol
stemmige ingetogenheid, geheel gehouden in een echt Gezelliaansche atmosfeer, die
eere doet aan het ijverige bestuur van den Antwerpschen tak.
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De alg. voorzitter van het Verbond, de heer P.J. de Kanter, en de voorzitter van
Groep Nederland, de heer J.N. Pattist, waren tegenwoordig.

Brussel.
Op den laatsten voordrachtavond van dit seizoen, Woensdag 7 Mei, 's avonds 8 uur,
wordt in de demonstratiezaal Philips, Anderlechtsche Steenweg 37-39
(Fontainasplein), voor de leden van tak Brussel en hun gezin, een lezing gehouden
door den heer Leysen, van Philips studiebureel, welke een duidelijk beeld zal geven
van de eersterangsplaats, die Nederland thans, op het gebied der moderne lichttechniek
en der radionijverheid, in de wereld inneemt.
De heer Leysen spreekt over: ‘Edisons beteekenis in de ontwikkeling der
gloeilampen- en radionijverheid’, welke lezing wordt opgeluisterd door lichtbeelden.
Daarna zullen twee prachtige rolprenten worden vertoond, met begeleiding van
radiomuziek: ‘Edison: de toovenaar van Menlo-Park’ en ‘De Amsterdamsche
lichtweek’.

Ieperen.
Op aanstichting van den ‘IJperschen Studiekring’, tak van het Alg. Ned. Verbond,
vertoonde het Vlaamsche Volkstooneel, 27 Maart, in de feestzaal van het Vlaamsche
Huis, het bekende blijspel van Pieter Langendijk ‘Het wederzijdsch Huwelijksbedrog’.
De bijval was zeer groot.
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Zuid-Afrika
Taalverwantschap.
Dit voorjaar maakt mevrouw Anna Klaassen, vroeger een bekende Nederlandsche
tooneelspeelster, sedert jaren verblijf houdend in Ned.-Indië, een kunstreis door
Zuid-Afrika, waar zij voordrachtavonden geeft en o.m. ook vertelmiddagen voor
kinderen, waarin zij optreedt als de bekende en geliefde ‘Ouma’, die sprookjes komt
vertellen. Voor deze gelegenheid werd zij in de Afrikaansche bladen aldus
aangekondigd: ‘Ouma kom stories vertel’, hoewel zij, het Afrikaansch niet machtig
zijnde, haar vertellingen in het Nederlandsch voordraagt. En nu doet het opmerkelijke
geval zich voor, dat de Afrikaansche kinderen de taal van mevrouw Klaassen goed
konden verstaan en dus zeer genoten hebben.
De verslaggever van Die Burger schreef na zoo'n vertelmiddag te Stellenbosch:
‘Vir my was dit 'n openbaring, dat die Afrikaanse kindertjies die Nederlands so
uitstekend kon volg’.
Is er een beter bewijs voor de innige verwantschap tusschen Nederlandsch en
Afrikaansch?
Geen beter middel, om die overtuiging bij alle stamverwanten in Afrika en
Nederland te vestigen, dan voortdurende uitwisseling van kunst en wetenschap door
de beste vertegenwoordigers der beide volken.
Daarom juichen wij het ten zeerste toe, dat de heer J. Modest Lauwerys, leeraar
in voordrachtkunst te Antwerpen en lid van ons Hoofdbestuur, deze maand naar
Zuid-Afrika scheep gaat voor een nieuwe kunstreis. Hij zal er ongetwijfeld met open
armen ontvangen worden, getuige een uitlating als deze in ‘Die Saamwerk’, Offisiële
orgaan van die Saamwerk-Unie van Natalse Vereniginge: ‘Daar is weinig Afrikaners
wat 'n gedig uit eie beweging sal lees. Maar stuur Lauwerys of 'n goeie
voordragkunstenaar deur die land en die volk verstaan en bewonder.’

Briefwisseling tusschen jonge Dietschers.
Reeds meermalen hebben wij de aandacht gevestigd op het nut der briefwisseling
tusschen Afrikaansche, Nederlandsche en Vlaamsche jongelieden.
Hoe die o.m. in Zuid-Afrika gewaardeerd wordt, moge blijken uit den volgenden
brief van een Afrikaansch schoolhoofd:
‘In verband met U brief in sake briefwisseling met Hollandse kinders, doen dit
mij groot genoeë om U mee te deel dat mij poging nie vrugteloos gewees het nie.
Ons het wel nie veel adresse uit Holland ontvang nie, maar ons het goed gebruik
gemaak van die wat ons ter hand gekom het. Leerlinge wat die Kenhardt-Skool
verlaat het, het volgehou met die briefwisseling waar hulle ook gegaan het. Ek kan
U nie zë hoe opgetoë ons leerlinge is as hulle 'n brief uit Holland ontvang nie; die
taal lever nie veel moeilikheid op nie. Ons kinders skrywe in Afrikaans en hulle
oorsese vriende in Hollands’.
Jongelui, die voor dit schriftelijk ‘geselsen’, dat zulk een ontwikkelenden en den
blik verruimenden invloed kan hebben, in aanmerking wenschen te komen, kunnen
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zich opgeven aan het hoofdkantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Laan
34 te 's-Gravenhage.

Nederlandsche Zwemsters in Zuid-Afrika.
Dat Nederlandsche jonge dames de eer van hun land ook op het gebied der zwemkunst
weten hoog te houden, namen als Braun en Baron kunnen het getuigen.
Minder bekend is het, dat een vertegenwoordigster van dit kloeke ras ook
zwemkampioene van Zuid-Afrika is geworden.

Mej. J. Maakal.

Het is mejuffrouw J. Maakal, dochter van een Nederlandsche dame te Pretoria,
die te Bloemfontein de zege bevocht. Haar voorgangster was mejuffrouw Engelenberg,
die ook bij de Olympiade te Amsterdam uitkwam.
Onze berichtgever, die er een krantenportret bij zond, beweert, dat de
Nederlandsche meisjes te Pretoria groote zwemsters zijn.

Afrikaansche waardeering.
Een lid te Durban, die ons om vlugschriften-leesstof vroeg, schreef ons tevens: ‘Ek
wil die geleentheid te baat neem om U mee te deel hoe hoog ek u orgaan op prijs
stel en hoe ek elke maand met verlange daarna uitsien. Ek hoop dit sal U enigsins
vir u onbaatsugtige arbeid virgoed om te weet dat in 'n ver uithoek van Afrika, in 'n
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oorwegende Engelse stad, nog tenminste een afstammeling van die Nederlandse stam
is wat in die stilte die Nederlandse verlede en hede waardeer en hooghou, die werk
wat u belangeloos verrig waardeer, en met genoe sien hou die ou Stamland nog 'n
eereplaas in die wereld handhaaf. Mij beste wense vergesel U werk’.

Van de afdeelingen
's-Gravenhage
(Jongeliedenafdeeling).
Dr. Borms trad Donderdag 27 Maart in Pulchri Studio op met een rede over: ‘Mijn
10 jaar in den Belgischen Kerker’ De avond is goed geslaagd. Na het openingswoord
van den voorzitter, waarin hij behalve den spreker o.a. den voorzitter van het
Hoofdbestuur, den heer P.J. de Kanter, en den voorzitter van Groep Nederland, den
heer J.N. Pattist van het A.N.V. het welkomstwoord toeriep, besteeg Dr. Borms onder
luide toejuichingen het podium. Hij begroette zijn toehoorders met ‘Nederlandsche
Broeders en Zusters’. De spreker gaf vervolgens een uitvoerig overzicht van de
wording van het activisme, zijn gevangenneming, zijn verblijf in den kerker en ten
slotte zijn schitterende verkiezingszege.
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Aan het slot van zijn voordracht werd Dr. Broms langdurig toegejuicht. Daarna
werden vertoond de film, die was opgenomen tijdens de grootsche Borms-betooging
op 3 Februari 1929 te Antwerpen. In één woord: indrukwekkend. In zijn slotwoord
zegde de voorzitter dank aan allen, die tot het welslagen van den avond hadden
bijgedragen en drukte als zijn overtuiging uit, dat Dr. Broms opnieuw er toe had
medegewerkt rijkelijker de geestelijke sappen, die de beide deelen van den
Nederlandschen Stam bezitten, in elkaar over te gieten.
Tot slot zongen allen den Vlaamschen Leeuw en het Wilhelmus. De zaal was
versierd met de Vlaamsche-Leeuwenvlag, de Nederlandsche en de Oranje barkenvlag.

Rotterdam.
25 Febr. hield de heer J.N. Pattist, in de Handels Hoogeschool, voor een aandachtig
gehoor een voordracht over: ‘Zeeuwsch-Vlaanderen in den loop der tijden’ en schetste
dit land als overgangsgebied. Wat de bevolking betreft, is Zeeuwsch Vlaanderen
steeds een land geweest, waar veel lieden uit verschillende oorden (b.v. Frankrijk en
Salzburg) werk hadden gevonden; toch is de Nederlandsche geest steeds krachtig
gebleven. Veel Franschen beleggen hun geld in Zeeuwsch Vlaanderen; het
Nederlandsche kapitaal zou een zeer goede daad doen, daar zijn geld te beleggen.
Economisch is de streek niet onbeduidend, maar 't is toch een landbouwprovincie
bij uitnemendheid. Vervolgens vestigde spr. de aandacht op de kleederdrachten en
de taal. Vooral noodig is een betere verkeersregeling. Na de pauze werd het
gesprokene toegelicht met een rolprent en lichtbeelden.
18 Maart hield dr. H.E. van Gelder, in de Handels Hoogeschool een voordracht over:
‘De Koopman in de Nederl. Schilderskunst’. Spr. schetste in het kort de ontwikkeling
van den Nederl. handel, vóór er van kunst eigenlijk sprake was. Na de 14de eeuw
echter zien wij het leven des koopmans meermalen afgebeeld. In de 17de eeuw zien
wij den koopman door den kunstenaar geschilderd in zijn nieuwe glorie, doch hij
leent zich ook tot spot, als speculatie en tulpenhandel hem van den rechten weg
afvoeren. Een keur van prachtige lichtbeelden verduidelijkte een en ander. Prof. dr.
J.Z. Sneller dankte den spreker voor zijn belangrijke voordracht.

Boekbespreking
Nieuw Zaansch Binnenhuisje, door Famke, L.J. Veen, Amsterdam.
Het ‘Zaansch Binnenhuisje’ der bekende huismoeder, die, door haar maandelijksche
brieven in Morks Magazijn onder den schuilnaam Famke openbaar gemaakt, zulk
een bekendheid verkreeg, is onlangs gevolgd door een ‘Nieuw Zaansch Binnenhuisje’,
waarin wederom een reeks dezer brieven, ethische hoofdstukken uit het rijke
gezinsleven als opvoedingsinstituut, zijn gebundeld.
Omdat de schrijfster ons als onvermoeide strijdster in de gelederen van het A.N.V.
zoo na staat, vestigen wij met te meer genoegen de aandacht op dit nieuwe boekwerk
uit haar rijken geest gesproten. Haar denkbeelden toch over huwelijk en gezin, over
onderwijs en opvoeding, over samenleving en beschaving verspreiden zonder
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nadrukkelijke bedoeling de beginselen van het A.N.V., daar immers het gezonde
Nederlandsche gezinsleven, waarin de eerbied voor de saamhoorigheid wordt
hooggehouden, de zedelijke en geestelijke stamkracht bevordert.
Famkes verdieping van het gezinsleven en aankweeking van het
verantwoordelijkheidsgevoel der deelen, waaruit het is opgebouwd, vormen tevens
een krachtig verweer tegen vervlakking en ontbinding, demonen, die de volkseenheid
ondermijnen. Voor Nederlandsche vaders en moeders en voor kinderen tot de jaren
des onderscheids gekomen, zijn haar in vaak zoo geestigen vorm gegoten brieven
van groote opvoedkundige waarde en sterkende zedelijke strekking. v. S

‘De Groote Vergissing’.
In een bij P.D. Bolle te Rotterdam keurig uitgegeven boek, waarbij H. van
Puymbrouek een voorwoord schreef, heeft de heer J.C.W. Duncker een betoog willen
leveren in den vorm van een roman met de strekking, dat de scheiding van Nederland
en België in 1830 een ‘groote vergissing’ is geweest. Gedachten en stroomingen
heeft hij belichaamd in personen; het verhaal van hun lotgevallen geeft een overzicht
van hetgeen er in 1830 is gebeurd. Voor de geschiedkundige bijzonderheden staat
de schrijver in.
Ongetwijfeld heeft deze wijs van betoogen veel voor boven het samenstellen van
een verhandeling. Wat de schrijver zeggen wil, dringt aldus tot breeder lagen door
en hij wint allicht lezers, die zich geen tijd gunnen, om voldoende kennis te nemen
van een wetenschappelijke studie. Daartegenover staat, dat de eischen, aan den
schrijver gesteld, veel zwaarder worden. Hij kan niet volstaan met zijn gedachten nu
door dezen dan door genen zijner personen te laten uitspreken of bestrijden, maar
moet den lezer tot zijn zienswijs overhalen door de gevolgen hunner handelingen te
vertoonen; door het spel der krachten ten tooneele te voeren, waarvan zij de
werktuigen zijn. Wij twijfelen, of niet de schrijver in dit opzicht zijn kracht eenigszins
overschat heeft; overtuigend is zijn betoog, dunkt ons, niet geworden. De verdienste
van het boek ligt hierin, dat het kan bijdragen, om het bewustzijn van
stamverwantschap tusschen Noord en Zuid levend te houden en de noodlottige
dwaasheid van zulk een broederstrijd, als hier beschreven wordt, beter te doen inzien.

Taalwacht
Brievenbus.
N.C.W.B., te U. ‘Leve de Ned. taal!’ Roerend is de T.W. het met U eens, maar.... de
leden van het A.N.V. kunnen zelf in zulke gevallen meestal meer bereiken dan de
T.W. Als U weer eens zoo iets ontvangt, wil U het dan niet eens aan den afzender
terugzenden en hem op zijn ‘schoon’ Nederlandsch wijzen? Eendracht maakt ook
in dezen macht.
S.P.A.H., te H. Met zeer veel belangstelling hebben wij de briefwisseling tusschen
U en den heer Van E. gelezen. In hoofdzaak gaat ze over het spellingvraagstuk,
waarin de T.W. in zooverre nooit partij heeft getrokken, dat zij zich nooit in den
spellingstrijd heeft begeven. Dit is ook niet het werk der T.W., die alleen tot doel
heeft, onnoodig gebruikte vreemde woorden, uitdrukkingen, waarvoor goede
Nederlandsche bestaan, te weren.
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De Koninklijke Nederlandsche Posterijen
volgen hoe langer hoe meer den koninklijken weg. Een hoofdambtenaar der P.T. en
T. heeft met de Taalwacht overleg gepleegd, ten einde niet alleen aan onze eigen taal
bij binnenlandsch gebruik de voorkeur te schenken, maar ook door haar bij
internationaal gebruik den voorrang te verkenen. Aan verschillende formulieren,
waarvoor een herdruk noodig is, zal dit spoedig zichtbaar zijn.

Een goede Beurt.
Een der medewerkers van ‘Het Vliegveld’ stelt de vraag: ‘Wil een van mijn lezers
me een Hollandsen woord voorstellen voor het duidelijke woordje “airminded”?’
De redactie antwoordt hierop:
‘Met genoegen! Airminded = luchtvaartgezind! En air-

Neerlandia. Jaargang 34

83
mindedness = luchtvaartgezindheid! Is dat goed Hollandsen, of niet? Als het goed
Hollandsen is, laten we dan toch voor eeuwig met dat nare, weeë, afgezaagde, door
de heele Nederlandsche luchtvaartgemeenschap te pas of te onpas gebezigde
onhollandsche woord “airminded” breken!’
Goed zoo!

De Garde.
Onder dankbetuiging en met veel belangstelling ontvingen wij het Aprilnummer van
het vereenigingsblad der Grenadiers en Jagers; ook dit blad gaat een strijd tegen het
onnnoodig en onjuist gebruik van vreemde woorden aanbinden en beveelt hierbij
‘Taalzuivering’ aan. Deze nieuwe hulptroepen deelen wij gaarne in onze gelederen
in en heeten wij hartelijk welkom!

Geen Kamper ui.
maar een waarheid als een koe is 't, dat de Kamper Courant gelijk heeft, wanneer zij
voortgaat met er op te wijzen, dat de besturen van groote steden dikwijls voorgaan
in de bevordering van het misbruik van vreemde woorden. Zoo spreken B. en W.
van Amsterdam van een garantie voor een self-supporting exploitatie, alsof het
Nederlandsche (waar)borg voor een bedrijf, dat zichzelf bedruipt niet bestaat!
In een vorig nummer had dit blad al gewezen op vrille (bij de luchtvaart in gebruik);
dit zoo hoog - en terecht - aangeslagen Nederlandsche bedrijf schijnt het goed
Nederlandsche wervelvlucht maar niet te kennen.

Toonzaal of schouwzaal, toonkamer of schouwkamer?
Ook de Taalwacht vindt de eerste 2 woorden mooier dan de laatste 2. Maar deze gaf
zij aan, omdat ze in elk geval goede Nederlandsche woorden zijn en velen showroom
uitspreken sjouwroom. Bovendien hebben we dan 4 goede Nederlandsche woorden
voor één vreemd: taalverrijking!

De aanhouder wint.
J.L. te A. bericht ons, dat de A.J.M.V. haar spijskaarten thans in het Nederlandsch
geeft. Hem onze vriendelijke dank voor de mededeeling.

Mededeelingen.
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Het Nederlandsch op Ceilon herleefd.
De heer E. Reimers, vertegenwoordiger van het A.N.V. te Colombo (Ceilon), heeft
met den heer H. Collette een klasse voor onderricht in de Nederlandsche taal te
Colombo in het leven geroepen, welke reeds tal van leerlingen telt onder de ‘Dutch
Burghers’ aldaar.

Nederlandsch Onderwijs te Stockholm.
De universiteit te Stockholm heeft een nieuw vak van onderwijs gekregen; sinds de
vorige maand wordt er onderwijs gegeven in de Nederlandsche taal door dr. Martha
Muusses. De leergang wordt nu reeds door 30 studenten gevolgd.
Dr. Muusses is voor Zweden geen vreemdelinge. Een jaar studeerde zij aan de
hoogeschool te Upsala in de Noorsche taal en litteratuurgeschiedenis. Zij spreekt
dientengevolge goed Zweedsch, zij het met een Deenschen tongval, aangezien zij
gedurende drie jaren als lector in de Nederlandsche taal aan de universiteit van
Kopenhagen was verbonden.

Vlaamsch Esperanto-congres.
Frandra Esperantisto meldt, dat op 7, 8 en 9 Juni 1930 een eerste Vlaamsche Congres
voor Esperanto te Antwerpen zal worden gehouden.

Vlagvertoon uit de lucht.
Dat in Suriname, de ‘meest Nederlandsche kolonie’, het verlangen leeft, om de
Nederlandsche driekleur uit de lucht te zien dalen, blijkt uit het onderstaande
gedichtje, dat we in de Nieuwe Surinamer aantroffen:

Wanneer?
Zal Van Onlangs niet meer komen?
Wordt Van Onlangs heusch ‘Van Nooit’?
Holland, dat mag niet gebeuren!
Is uw kas dan zóó berooid?
Franschen, Duitschers, Italianen,
En de Yankees - die vooral! Vlogen boven Suriname,
Pas op, Holland! Kom, sta pal!
't Is voordeeliger te vliegen
Naar Oost-Indië op en neer,
Maar er is ook nog iets anders:
En dat iets is.... Hollands eer!
Boven Surinames bodem
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Vloog reeds menig vliegmachien,
Maar wij willen in de hoogte
Ook eens Hollands kleuren zien!

10. II '30 SONJA.

Het Oud-Nederlandsche lied.
Over het belang van de kennis der muziek van onze liederen uit de Gouden Eeuw
schreef de bekende muziekkenner J. Hovy in De Nieuwe Taalgids een verhandeling,
welke thans afzonderlijk is verschenen. Wij komen er in een volgend nummer op
terug.

Uitvindingen.
Dezer dagen werd bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 's-Gravenhage
octrooiaanvrage Nr. 50.000 ingediend.
Nr. 10.000 werd ingediend op 12 Juni 1918, octrooiaanvrage Nr. 25.000 op 14
Augustus 1923. Het aantal in Nederland ingediende octrooiaanvragen neemt dus
hand over hand toe. De Nederlandsche Octrooi wet trad eerst 1 Juni 1912 in werking.

Gebruikte postzegels.
Bezending ontvangen van C.S.M., Dr. W.J.L. en Ir. E.L.O. allen 's-Gr.; en W.H. te
Wassenaar.

Verbetering.
Door een vergissing bij het opmaken van het Aprilnummer is het stukje ‘Ons Hooger
Onderwijs’ onder het hoofd Zuid-Afrika in plaats van onder Vlaanderen terecht
gekomen.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Th. F.A. Delprat, Oud-Wethouder, Paulus Potterstraat Amsterdam.
24,
Piet Hendrix, Waard Raadskelder,

Utrecht.
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W.A. Schrijver, Boekdrukker en Uitgever,
Predikheerenstr. 19,

Utrecht.

J.G.B. Berentzen, Ernst Casimirlaan 8,

Arnhem.

H. van Waasdijk, Park Vronesteyn 38,

Voorburg.

L.A.J. Waterreus, Dir. N.V. Kon. Febr. v/h.
Paul C. Kaiser, v.
Blankenburgstr. 19,

's-Gravenhage.

Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
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Gewone Leden.
1 J. Schaafsma, Boekhandelaar, Voorstraat 5,

Utrecht.

N.A.J. de Haan, Hoedenmagazijn, Steenweg 28,

Utrecht.

M. de Ridder, Dir. N.V. Boekdrukkerij en Uitg. zaak
v/h. Kemink en Zn., Over den Dom,

Utrecht.

H.M. Schuit, Oudegracht 136bis,

Utrecht.

A.J.W. IJzendoorn, Schoutenstraat 21,

Utrecht.

G.H.J.S. Hol, Hoofdred. ‘Het Centrum’, Janskerkhof
21,

Utrecht.

J.E. Brom, Edelsmid, Drift 15,

Utrecht.

Ir. W. van Lankeren Jr., Maliestraat 26,

Utrecht.

J. van der Zee, Journalist, Vondellaan 21b,

Schiedam.

J.D. Steffens, Tandarts, Florapark 12,

Haarlem.

P. Blankevoort, Tandarts, Tempeliersstraat 21,

Haarlem.

P. Bakker, Hoofd eener School, Bosch en Vaartstraat
4,

Haarlem.

Mej. Christien Stork, Solozangeres, Tempeliersstraat
17,

Haarlem.

Mej. J. Hillengenberg, Dir. Emmahuis, Emmastr. 22,

Haarlem.

J. Flohil, Dierenarts, Leidschevaart 76,

Haarlem.

L. Westerwoudt, Pastoor-deken, Leidschevaart 146,

Haarlem.

N. Kraakman, Hoofd eener School, Leeghwaterstraat Haarlem.
15,
C. Th. J.v.d. Bergh, Accountant, Mauritsstr. 5,

Haarlem.

Th. M.J. Donkersloot, Hoofd Opleidingsschool,
Wilhelminastr. 43a, Crayenesterlaan 63,

Haarlem.

J.R. Reijnenberg, Pastoor, N. Groenmarkt 12,

Haarlem.

H.J. de Greef, Kastanjelaan 25,

Arnhem.

P. Mentz, Vondellaan 13,

Arnhem.

M. Kamp, Sickeszplein 4,

Arnhem.

J. Erwig, Juwelier, Roggestraat 40,

Arnhem.

Mr. P.F.A. Cremers, Raadsheer, Eusebiusbuitensingel Arnhem.
9,
F. Ph. Küthe, Notaris, Eusebiusbuitensingel 14,

Arnhem.
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G. Kooijman, Vertegenwoordiger ‘Meufa’,
Eusebiusbuitensingel,

Arnhem.

B. Wigman Jr., Ingenieur, Parkstraat 20,

Arnhem.

Mevr. H. Bordewijk, Voetkundige, Parkstraat 23,

Arnhem.

G.A. Charbon, Arts, Parkstraat,

Arnhem.

Jac. Klinkspoor, Leeraar Gymnastiek, Rietgrachtstr.
28,

Arnhem.

M.F. Covens, Directeur Ambachtschool,

Arnhem.

M. de Wit, Oud-Off. N.I.L., Boulevard Heuvelink 137, Arnhem.
H.A. Boon, Arts, v. Baerlestraat 76,

Amsterdam.

Mej. L.R.J. Bouwman, Phil. nat. doct., Moreelsestraat Amsterdam.
8,
B. Wolff Beffie, Arts, Stadhouderskade 35,

Amsterdam.

P. Hooykaas Jr., Bouwmeester, Hoflaan 18,

Rotterdam.

J.A. Lier, Plantageweg 62,

Rotterdam.

N. Davids, Wijnhaven 80,

Rotterdam.

J.F. Mierendorf, Deurwaarder, Ged. Bierhaven 8a,

Rotterdam.

D.J. Zonnenberg, Essenb. Singel 4,

Rotterdam.

C.v.d. Noordt, Lid v.d. Fa. de Jong en v.d. Noordt,
Bierhaven 23b,

Rotterdam.

J.W.J. van Zant, Ged. Glashaven 6,

Rotterdam.

P.A. Schreuder, Koopman, Glashaven 12,

Rotterdam.

W.C. Schalkwijk, Heemraadssingel,

Rotterdam.

T. Wilschut, Makelaar, Mathenesserlaan 445a,

Rotterdam.

L.A. Henry, Mathenesserlaan 260,

Rotterdam.

J.G. Harcksen, Tandarts, Claes de Vrieselaan 83,

Rotterdam.

B.W.F. Dagevos, Tandarts, Claes de Vrieselaan 78a,

Rotterdam.

H. Bakker, W.A. Hoeve,

Den Dolder.

A.J. Schouw, Notaris, Prins Hendrikstraat 12,

's-Gravenhage.

G.J. Vos, Dir. Inst. voor Industrieel Onderwijs,
Verhulststraat 21,

's-Gravenhage.

G.J. van Wijk, Vlamingstraat 24,

's-Gravenhage.

P.M. van Wijk, Vlamingstraat 24,

's-Gravenhage.

Mej. N. Nienhuis, v.d. Spiegelstraat 5,

's-Gravenhage.

Graaf van Bylandt, Dir. K.Z.B.G.,
Benoordenhoutscheweg 2,

's-Gravenhage.
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M.H. van Vriesland Hzn., Decoratieschilder, Elandstraat 's-Gravenhage.
120,
Mr. G.C. Crommelin, Voorzitter Raad van Arbeid,
Julianaweg 12,

Oosterbeek.

J.P.J.v.d. Kaaden, Huisschilder, Buitenwatersloot 75,

Delft.

F. van Rossum, Hoofd eener R.K. School,

Delft.

Jos. Verhulst, Hoofdred. Nieuwe Delftsche Courant,
Delfgauwscheweg 237,

Delft.

Fred. Alex Albers, Fotohandel, Peperstraat 15,

Delft.

Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Mej. G.J. Fermin, Kapoenstraat 19a,

Maastricht.

Opg. door het Bestuur der Maastricht.
Afd.
Mej. T. Donner, Hugo de Grootstraat 136b,

Rotterdam.

H.W. Wissing, Mathenesserlaan 47b,

Rotterdam.

Mr. A.J. Bink, Wijnhaven 143,

Rotterdam.

F.A. Vervloet, Westersingel 87,

Rotterdam.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

Rotterdam.

Mej. C.S.O. Vermooten, Wittevrouwensingel 36,

Utrecht.

Mej. I.R. Vermooten, Wittevrouwensingel 36,

Utrecht.

R. Emmelot, Krügerstraat 2,

Utrecht.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Mevr. v.d. Vin, Prinses Mariannelaan 21,

Utrecht.
Voorburg.

Opg. door den heer R.W. Stern, 's-Gravenhage.
Jongelieden Afdeeling.
R.B. Jacob, Stadhoudersplein 66,

's-Gravenhage.

Opg. door het Bestuur der 's-Gravenhage.
Jongel. Afd.

Groep Nederl.-Indië.
J. Boon,

Koetaradja.

J.H. de Groot,

Koetaraja.

J. Tuit,

Koetaraja.
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J.J.C. van Bennekom, Onderwijzer,

Koetaraja.

Allen opg. door den
Jongeheer Edu Veen,

Koetaraja.

Mevr. Dr. C.P. Mom,

Weltevreden.

H.A.J. de Berghes,

Weltevreden.

W. Koenders, Red. Javabode,

Weltevreden.

A. Zimmerman, Dir. Oriënt,

Weltevreden.

P. Korthuys,

Weltevreden.

W.J.P. Swanenburg,

Weltevreden.

J.P. van Gelderen,

Weltevreden.

C.v.d. Linde, Architect,

Weltevreden.

B.W. Berenschot, Beambte N.H. Mij.,

Weltevreden.

J.W.J. Butteling, 2de Off. K.P.M.,

Weltevreden.

J.K. Kroon,

Weltevreden.

W.N.J.M. Allard, Lid Rekenkamer,

Weltevreden.

H. de Graaf, Gep. Kapt. Infanterie,

Weltevreden.

Jie Goan Tek, Kommies Red. Dept. v.O. en E.,

Weltevreden.

F.H. Kroet,

Weltevreden.

J.J.W. Puister, Ambten. Rekenkamer,

Weltevreden.

J.W.v.d. Stadt, Beambte K.P.M.,

Weltevreden.

E.D. Tempelman, Leeraar K.P.M.,

Weltevreden.

T.G. Tan,

Weltevreden.

Ds. K.J. Quast,

Weltevreden.

L. Kerkhoff, Kommies SS.,

Weltevreden.

Mr. J. Kunst,

Bandoeng.

P.L. Zeeman,

Tg. Priok.

P.M. de Bock, Admr.,

Soekaboemi.

J.W.F. Olive,

Soekaboemi.

H. Buurman,

Soekaboemi.

J.H. Spruyt, Suikeropz.,

Malang.

J.A. Hildebrand,

Buitenzorg.

A. Schäfer - Esser,

Soerabaja.

D. Schäfer,

Soerabaja.
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[Nummer 6]
Het Muziekauteursrecht.
Het wetsontwerp, waarop in het nummer van Neerlandia van December j.l. werd
aangedrongen, is er nu eindelijk.
Het werd den 6den Maart ingediend en bepaalt, dat de toestemming vereischt
wordt van den Minister van Justitie voor het als bedrijf bemiddeling verleenen in
zake muziekauteursrecht. Bij algemeenen maatregel worden verdere voorschriften
gegeven, welke mede betreffen het uitoefenen van staatstoezicht op dengeen, die de
ministerieele toestemming heeft verkregen. Hij, die met dit monopolie in strijd
handelt, wordt gestraft met een boete van ten hoogste f 1000.- Overeenkomsten, in
strijd met het artikel, dat de toestemming bepaalt, gesloten, eindigen van rechtswege
twee jaren, nadat de wet in werking zal zijn getreden en die, welke na 1 Juli a.s.
worden gesloten, binnen het jaar.
De Mem. van Toelichting zegt, dat de toestand op het gebied der bemiddeling in
zake muziekauteursrecht niet bevredigend is en licht dit nader toe. De auteur blijft
vrij zich ter exploitatie van zijn auteursrecht aan te sluiten bij de door hem gewenschte
organisatie, hetzij een Nederlandsche, hetzij een buitenlandsche. Doch
overeenkomsten te zijnen profijte zullen met de uitvoerders hier te lande slechts
kunnen worden afgesloten door het Bureau, dat de toestemming van den Minister
heeft verkregen. M.a.w. aan de werkzaamheid van de Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique hier te lande (in de wandeling Sacem genaamd)
wordt een einde gemaakt.
***
Een groot gedeelte van het publiek kent den toestand niet.
Het Nederlandsche Bureau voor Muziekauteursrecht, d.i. de Nederlandsche
vakvereeniging van toonkunstenaars die hier te lande hun auteursrecht willen geldig
maken en daartoe wegens den aard van het bedrijf de bemiddeling van een centraal
lichaam volstrekt noodig hebben, dat voor hen de rechten int en de duizenden, die
hun werken spelen, controleert (Buma), is geen winstmakende vereeniging, maar
een bedrijf op coöperatieven grondslag, dat de volle ontvangen auteursrechten aan
de rechthebbenden uitkeert, na aftrek van de gemaakte onkosten, d.z. de bezoldigingen
van den directeur en het bureau en de zeer omvangrijke kosten van controle. Het
voert nu sinds achttien jaar een verwoeden strijd tegen de Sacem, die ongeveer
tegelijkertijd haar bedrijf tot Nederland heeft uitgebreid, dit op zeer soepele en
aangename wijze uitvoert, maar wier geheele onderneming van het hoofdbestuur te
Parijs afhankelijk is, waar alle geïnde gelden heen worden gezonden en verdeeld.
Nederlanders hebben daarop geen invloed, hoewel een ‘Nederlandsch bestuur’ (dat
nu korten tijd geleden de naam is geworden van het vroegere ‘Comité Consultatif’)
dit zou doen vermoeden.
De Sacem is een machtig lichaam, dat lange jaren bestaat en veel geld uitkeert.
Aan haar gewone bedrijf is een stelsel van ‘billets d'auteur’ verbonden, waardoor zij
hooge geldelijke inkomsten van de auteursrechtbetalenden vordert, welke niet
verantwoord worden en welke strekken tot betaling van haar beambten. Zij heeft een
zeker aantal Nederlandsche musici aan zich weten te verbinden. Bovendien is het
haar gelukt Buma in den loop der jaren achtereenvolgens de vertegenwoordiging der
voornaamste landen te doen kwijt raken, hetgeen niet altijd met oorbare middelen is
geschied.

Neerlandia. Jaargang 34

Tegen die mededinging kan de Nederlandsche vakvereeniging niet op. Niet alleen,
omdat zij haar op hooge strijdkosten jaagt, maar omdat zij, op een deel - zij het het
voornaamste - der Nederlandsche toonkunstenaars aangewezen en bovendien
langzamerhand verbannen van het terrein der vertegenwoordi-
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ging van het buitenland, allengs het loodje moet leggen tegenover haar machtige
mededingster. Deze toestand bestaat alleen in Nederland, België en Zwitserland en
ontmoet overal denzelfden weerstand. Slechts heeft het laatstgenoemde land onlangs
genoegen genomen met een schikking, die geldelijk voordeelig is, maar het geheele
muziekleven daar te lande van de Fransche maatschappij afhankelijk maakt, terwijl
de toestand in België tot een nationaliteitenstrijd geworden is (tusschen Walen en
Vlamingen) en dáár natuurlijk de Vlaamsche auteurs tegen de Franschgezinde
elementen niet (of nog niet) op kunnen. De internationale Fédération des Bureaux
de Musique heeft al herhaaldelijk getracht den toestand door moties te regelen in
dien zin, dat in elk land maar één nationaal bureau behoorde te bestaan, maar is
onmachtig gebleken haar wil tegenover de machtige Sacem, wat de drie genoemde
landen betreft, door te zetten.
Nu zal dus binnen korten tijd de Buma het afleggen en de Sacem een feitelijk
monopolie erlangen voor Nederland. Ons gansche nationale muziekleven zal op die
manier van de Fransche Sacem afhankelijk worden, terwijl daarop natuurlijk van
geen regeeringstoezicht sprake zal kunnen zijn, daar het hoofdbureau te Parijs
gevestigd is en zich dit niet zal laten welgevallen. Daarom grijpt onze Regeering in
en redt het nationale Bureau. Zij verdrijft de Sacem van een terrein, dat deze niet
toekomt, maar laat haar natuurlijk de vertegenwoordiging der Fransche belangen in
Nederland gelijk overal elders.
Het geldt hier dus de vestiging van een monopolie òf voor Sacem òf voor Buma,
het eerste buitenlandsch en zonder eenig Nederlandsch toezicht, het tweede
Nederlandsch en onder toezicht der Regeering.
***
Men begrijpt nauwelijks dat hier voor een rechtgeaard Nederlander nog eenige
aarzeling mogelijk is.
Toch ziet men thans van vele zijden oppositie tegen het ontwerp ontstaan. In de
eerste plaats van alle met de Sacem verbondenen (met nationale banden, met geldelijke
banden, met ‘zedelijke’ banden en met contractueele). Dan door een aantal
‘auteursrechtbetalenden’, die bang zijn voor een verhooging van het door hen
verschuldigde, wanneer de Buma hier de lakens zal hebben uit te geven, maar die
vergeten, dat het regeeringstoezicht hen tegen alle kneveling zal vrijwaren en vaste
regelen (welke trouwens nu reeds bestaan) voor de sluiting van alle overeenkomsten
zal vaststellen. Vervolgens door juristen, die spreken van strijd met de Berner
Conventie (al heeft dit argument nu vrijwel afgedaan), van een gemis van rechtsgrond,
van het verderfelijke van monopolies, van de wijze, waarop de Sacem de wet zal
kunnen ontduiken, door zich meester te laten maken van de auteursrechten der bij
haar aangesloten Nederlanders en aldus geen ‘bemiddeling’ meer te verlenen, maar
op te treden in eigen naam. Eindelijk door degenen, die het nog zoo kwaad niet
zouden vinden, indien het muziekleven in Nederland geheel onder Franschen invloed
kwam te staan en die krachtens ervaring oude grieven hebben tegen Buma.
Er bestaan grieven tegen Buma en deze worden nu breed uitgemeten. Buma is met
al te onverbiddelijke gestrengheid opgetreden tegen weigerachtigen en zelfs tegenover
niet-weigerachtigen droegen haar aanmaningen veelal het karakter van
deurwaardersexploiten. Buma heeft een strijdorgaan onderhouden, dat niet altijd den
juisten toon wist te treffen en menigeen heeft gekwetst. Buma liet niet met zich
praten, maar hief volgens vaste tarieven, wat den Nederlandschen toonkunstenaars
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toekwam. Buma heeft een slechten naam in Nederland, door de groote
rechtvaardigheid, waarmee het reeds sinds jaren is te werk gegaan, al heeft de noodige
takt daarbij wel eens ontbroken. Het werd op de vergadering van 6 Mei j.l. in Den
Haag namens den Bond van Christelijke, van Arbeiders- en van Gemengde
Zangvereenigingen om strijd getuigd: wij hebben verschil van gevoelen met Buma
gehad, vaak hoogloopend, maar altijd hebben wij ten slotte gezien, dat de zaak der
auteurs daar met strikte rechtvaardigheid en onpartijdigheid werd behandeld en ten
einde gevoerd.
Voortaan zal regeeringstoezicht op Buma worden geoefend. Dit toezicht zal niet
alleen de tarieven omvatten, maar ongetwijfeld zich ook uitstrekken over de gevoerde
of te voeren briefwisseling. Het zal dus uit zijn met de deurwaardersexploiten, met
den onaangenamen toon, met de onnutte bedreigingen. ‘Het Kompas’, voorwerp van
ergernis voor velen, zal verdwijnen. Buma heeft om regeeringstoezicht gevraagd zegt dit niet meer dan iets anders, dat zij het niet vreest, dat zij er zich vrijwillig en
zonder eenige bedenking aan onderwerpt?
***
Opgemerkt zij voorts nog, voor wie meenen mocht, dat onrecht geschiedt aan een
buitenlandsche maatschappij, die hier jaren lang gevestigd is geweest en over wie
de bij haar aangeslotenen zich over 't algemeen niet beklagen, dat Sacem geen reden
heeft, om den Nederlanders daarvan een verwijt te maken. Wij spreken nu niet van
de herhaalde pogingen, door Buma aangewend, om met haar tot overeenstemming
te geraken, pogingen, die steeds zijn afgestuit op volstrekte weigering. Men meende
blijkbaar dat Buma zijn eigen dood wel zou sterven en dat de Regeering er tegen zou
opzien de helpende hand te reiken en de andere in dit ‘wespennest’ - de uitdrukking
is van den Minister van Justitie zelven - te steken. Maar nog in dezen zomer is een
zeer ernstige poging gewaagd, om een overeenstemming tot stand te brengen, die
het Nederlandsche terrein tusschen Sacem en Buma zou hebben verdeeld en, hoewel
de onderhandelingen met Parijs daarover in een vergevorderd stadium waren gekomen,
heeft men ze plotseling afgebroken zonder eenig tegenvoorstel te doen, ja zelfs zonder
de geringste tegemoetkoming, om ze voort te zetten.
Men kan dus van Sacem met volle recht zeggen: habet quod sibi imputet - zij heeft
wat haar toekomt.
***
Het ontwerp is een spoedontwerp; op dit oogenblik is het afdeelingsonderzoek der
Tweede Kamer reeds afgeloopen. Wat men den Minister van Justitie dunkt ons, met
recht verwijten kan, is dat hij veel te veel aan den algemeenen maatregel van bestuur
heeft overgelaten, dientengevolge den wetgever onttrokken wat deze had moeten
regelen, terwijl hij ook in zijn toelichting tot het ontwerp angstvallig zijn voornemens
ten aanzien der beide mededingende lichamen heeft verzwegen. Men kan slechts
vermoeden wat deze zijn. Deze fout is echter goed te maken en, valt ook de Kamer
daarover, dan zal zij vermoedelijk bij de Mem. van Antwoord worden hersteld. Daarin
zal dan ook het een en ander moeten staan aangaande de maatregelen, die de Minister
zich voorstelt ten
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aanzien van de Sacem te nemen. Het is met name te verwachten, dat hij dat lichaam
zacht zal behandelen, zachter dan het wellicht verdiend heeft. Zij moet in staat gesteld
worden, daar zij nu eenmaal verdwijnen moet, haar aangelegenheden hier te lande
zonder overhaasting, kalm en onder behoorlijke medewerking van het met het toezicht
op het muziekauteursrecht belaste orgaan af te werken.
***
Het ontwerp is een echt Nederlandsche daad, die een eerlijke zaak bevordert. Het
zou een groote vergissing zijn van de Kamers, indien zij het om juridische bezwaren
(stel dat die van het gewicht waren, dat sommigen eraan toekennen) van de hand
wezen. Er wordt aan een instelling van Nederlandsche componisten, die achttien jaar
met de zuiverste intenties, zonder eenig winstbejag en op de eerlijkste wijze ten
behoeve der auteurs werkzaam is geweest, nu zij op het punt staat door een in
waarheid onzuivere mededinging te verdwijnen, de plaats verzekerd, die haar in ons
land, waar Nederlandsche belangen door Nederlanders behooren te worden
waargenomen, toekomt.
Moge dit wetsontwerp met een groote meerderheid van stemmen door beide
Kamers worden aangenomen!

De verdeeling van den radiozendtijd in Nederland.
Dat Neerlandia een oordeel uitspreekt over de ministerieele beslissing, welke een
groot gedeelte van het Nederlandsche volk in heftige beroering heeft gebracht, zal
niemand verwonderen, die zich herinnert, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond
een der eerste vereenigingen is geweest, die getracht hebben te komen tot een
nationalen cultureelen omroep.
Het hoofdbestuur immers riep in December 1926 een commissie in 't leven waarin
de voornaamste godsdienstige en maatschappelijke richtingen vertegenwoordigd
waren, en welke tot taak had een regeling te ontwerpen, die de eenheid van het
Nederlandsche volk zou doen uitkomen en in zoo ruim mogelijken kring bevrediging
zou vinden.
Deze Commissie kwam eenstemmig tot een voorstel aan het Hoofdbestuur om
zich tot de Regeering te wenden, met verzoek een regeling te treffen, waarvan art. 1
zou luiden:
‘Ten dienste van het Nederlandsche volk als eenheid en ter bevordering
van zijn cultureele belangen, stelle de Regeering een ongesplitsten
Nationalen Omroep in, welke zoodanig zal zijn ingericht, dat de
verschillende levensbeschouwingen daarin tot haar recht komen en welke,
indien technisch mogelijk, ook dienst kan doen voor de bewoners van de
overzeesche gebieden en andere landen, waar Nederlandsch wordt
verstaan.’
Het Hoofdbestuur heeft het verslag der Commissie in 1927 aan de Regeering gezonden
met de mededeeling, dat het zich geheel met de meening der commissie vereenigde
en leefde sedert in de hoop, dat de Nederlandsche Regeering bij de beslissing over
den zendtijd zich zou aansluiten bij het stadpunt van ons Verbond en op de bres zou
staan voor de nationale eenheid van het Nederlandsche volk.
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Hoe zijn wij echter teleurgesteld!
Het besluit betreffende de verdeeling van den zendtijd over de zendstations
Hilversum en Huizen voor de Vereenigingen, die zich daarvoor hebben aangemeld,
eindelijk openbaar gemaakt, geeft wel een droevig beeld van de verdeeldheid van
het Nederlandsche volk.
Het is echter de vraag, of dit beeld juist is.
Wie zijn ooren te luisteren heeft willen leggen, kan niet ontkomen aan den indruk,
dat in alle kringen der bevolking, onverschillig de richting op kerkelijk en staatkundig
gebied, het verlangen leeft naar radiouitzendingen zonder propagandistische strekking,
uitzendingen, welke iedereen zonder aanstoot en met instemming kan volgen, omdat
zij de behoefte aan goede muziek bevredigen, de algemeene ontwikkeling, waarnaar
elk beschaafd mensch streeft, bevorderen, of wel - wat toch onmisbaar is - ontspanning
en verstrooiïng brengen.
De hier bedoelde uitzendingen hadden, wilde men den volkswil eerbiedigen,
gewaarborgd moeten zijn voor één der beide stations in haar geheel.
Het andere station ware dan te verdeelen geweest over al die vereenigingen, die
zich door middel van de radio met haar propaganda van godsdienstige of politieke
strekking tot het publiek willen wenden.
De wet eischt ‘verdeeling van den zendtijd naar billijkheid’, en verdeeling als de
zooeven geschetste zou billijk zijn, omdat zij algemeen, al zullen de betrokken
vereenigingen er anders over denken, als billijk zou worden gevoeld.
De Minister van Waterstaat heeft een schoone gelegenheid laten voorbijgaan
regeerkracht te toonen en het Nederlandsche volk voor te houden, dat het in zich zelf
en tegenover het buitenland een vastaaneengesloten geheel moet vormen.
In plaats daarvan heeft de Minister getracht iedereen zooveel mogelijk te
bevredigen, met het gevolg dat het Nederlandsche volk in zijn ongetwijfeld groote
meerderheid diep gegriefd is.
Het is mogelijk, dat een goede oplossing niet te verkrijgen was zonder
wetswijziging. Het zij zoo. Maar dan had de Minister er niet tegen moeten opzien,
om te trachten, die wijziging te bevorderen.
Dan zou hij getoond hebben te beseffen, wat het Nederlandsche volk aan zich zelf
verplicht is.
Wetswijziging ware ook zeer toe te juichen, om te verbieden, dat de zendstations
worden gebruikt voor politieke uitzendingen. In woord en geschrift is er gelegenheid
in overvloed voor politieke propaganda. Er is geen enkele reden, waarom in
Nederland, in tegenstelling met alle andere landen, ook de aether daarvoor moet
worden gebruikt.
Het genomen besluit moge spoedig voor een beter plaats maken.

Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een organisatie, die haar
vertakkingen heeft over de heele wereld, overal waar Nederlanders gevestigd zijn.
Die organisatie kan een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar verre landen, waar
grootere of kleinere nederzettingen van Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij
zelf kunnen een steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond door middelen
aan de hand te doen om den band met het stamland te versterken. Het is dus in hun
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en in ons belang, dat het hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnodigt
daarvan mededeeling te doen aan het Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Groepsdag op 28 Juni 1930.
Tengevolge van de drukke werkzaamheden in vorige jaren is de jaarlijksche
Groepsdag in het gedrang geweest. Ditmaal is op de Groepsvergadering in Maart
besloten, hem te verbinden aan den reeds enkele jaren door de Afdeeling Rotterdam
te houden boottocht en dezen uit te breiden met een maaltijd te Brielle. Voor nadere
bizonderheden verwijzen wij naar de mededeelingen hieronder.
De groote ‘Maasnymph’ met ruime binnengelegenheid is afgehuurd, om
onafhankelijk te zijn van alle weersomstandigheden. Wij herinneren er evenwel aan,
dat het wenschelijk is, zelfs met het mooiste weer, voor een overjas, sjaal of reisdeken
te zorgen, tegen de koelte bij tegenwind, wanneer men aan dek wil blijven.
De Afdeelingen Rotterdam en Voorne en Patten hebben gezamenlijk gezorgd voor
een mooie afwisseling van den dag en wij rekenen op een grooten toeloop. Aan boord
zal ruimschoots gelegenheid bestaan, om oude kennissen te spreken en nieuwe banden
aan te knoopen.
Vóór het vertrek uit Rotterdam zal een bijeenkomst gehouden worden, waarin
onze Groepsvoorzitter zal inleiden het onderwerp: Propaganda in de Afdeelingen.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het Koffiehuis ‘Riche’, Korte Hoogstraat
13, aanvang 11 uur. Alle leden hebben toegang.
HET GROEPSBESTUUR.

Boottocht naar Den Briel en Dagorde.
De Boottochten naar Loevestein en Dordrecht, de vorige jaren door de afdeeling
Rotterdam ondernomen, mogen zeer wel geslaagd heeten; daarom dachten wij
Zaterdag 28 Juni a.s. met het ruime en geriefelijke s.s. Maasnymph’ naar Den Briel
te varen. De afd. aldaar zal ons ontvangen. De kosten voor den boottocht bedragen
f 1.50 den persoon. Genoodigden zijn hartelijk welkom! Er bestaat gelegenheid aan
boord koffie te drinken. Muzikale medewerking zal worden verleend door
Amsterdamsche studenten, leden van de ‘Amsterdamsche Studenten Fanfare’.
Dagorde: Vertrek: des nam. 1 uur klokslag, van de Boompjes tegenover de
Reederijstraat (met lijn 2 van het station D.P. en met lijn 6 van het station Hofplein
te bereiken).
±

3

uur.

±

3½

Ontvangst ten
stadhuize, Groote
Markt.
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Aankomst aan het
Maarland.
Opstelling van den
stoet achter het
vaandel en de
muziek.

±

4

uur.

Groepsfoto te
maken onder den
Ste.-Cathrijnetoren.

±

4¼

uur.

Bezoek in de
Cathrijnekerk.
Kanselrede te
houden door ds.
T.M.
Loran: De
graftombe van
Philips van
Almonde, enz.

±

4.50

uur.

Splitsing van het
gezelschap in
drieën! (Dit is
helaas
noodzakelijk).
a. Bezoek aan de
Kapel der
Gorcumsche
slachtoffers (een
half uur van de
kerk, langs
Jan-Matthijssenlaan)
onder geleide (bij
genoegzame
deelneming).
b. Wandeling over
de verboden wallen
naar Noordpoort
(mooi vergezicht op
Oude-Gootemond,
waarlangs in 1572
Geuzen en
martelaren binnen
kwamen, thans
dichtgegroeid).
c. Wandeling door
Den Briel, c.q. de
Plantage voor de
ouden van dagen,
onder leiding van
gidsen van V.V.V.

±

5.30

uur

Verzamelen op het
Maerlantsche
Kerkhof (Asylplein)
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Rede van dr. H.P.
Schaap: Hulde aan
Van Maerlant.
±

6

uur

Feestmaaltijd in het
hotel ‘De Nymph’
(oud woonhuis van
Maerten Harpertsz.
Tromp). Kosten f
2.50 de persoon.

±

7.45

uur

Terugvaart naar
Rotterdam. Voor
hen, die eer naar
huis willen, bestaat
de gelegenheid om
te vertrekken met de
spoorboot van 19
uur, aansluitend op
den trein te
Vlaardingen, die
20.21 vandaar
vertrekt en 20.38 te
Rotterdam D.P.
aankomt.

Men geve zich spoedig op, in ieder geval voor 21 Juni, bij Mej. A. Kuyper,
Provenierssingel 27, Rotterdam, telef. 43923, onder gelijktijdige toezending van het
verschuldigde bedrag van f 1.50 aan Mr. Ch. J.J.M. Petit, Rotterdam, Witte de
Withstraat 22, gironummer 58013, waarna het bewijs van toegang wordt toegezonden.

Van de Afdeelingen.
's-Gravenhage.
(Jongeliedenafdeeling).
Donderdag, 8 Mei, heeft deze afdeeling in ‘Bagatelle’ een uitstekend geslaagden
propaganda-avond gehouden, die het karakter had van een Gezelleherdenking. Na
de opening door den voorzitter droeg de heer Van Elsäcker op gevoelvolle wijze
eenige gedichten van Gezelle voor.
Vervolgens kreeg de heer A. Brijs het woord voor zijn lezing: Gezelles beteekenis
voor Nederland. Hierin schetste hij ons den persoon van Gezelle, den priester bij
uitnemendheid, priester-geestelijke, priester-dichter en priester-Vlaming. Gezelle
werd vooral door de jeugd vereerd. Echter niet alleen als dichter is hij groot geweest,
ook als taalgeleerde, folklorist en vooral als Vlaming. Hij was met hart en ziel
Groot-Nederlander.
Na deze warme woorden bracht de heer Jac. van Elsäcker nog enkele gedichten
ten gehoore, o.a. 't Schrijverken en Boerke Naes en na de pauze de schets over pastoor
Munten van Ernest Claesz.
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Met hartelijke toejuiching bedankte de stampvolle zaal de heeren Brijs en Van
Elsäcker voor hun lezing en voordracht.

Brielle.
Het Bestuur heeft op den eersten April aan de Brielsche harmonie-orkestvereeniging
den stapmarsch ‘De Vlaamsche Leeuw’, indertijd door den Antwerpschen tak van
het A.N.V. uitgegeven, ten geschenke aangeboden.

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van ons kantoor Laan 34,
's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve des Zaterdags, geopend van 10-12 en van
2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 20 ct.
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Buitenland
Amsterdamsche studenten te Dresden.

Op een studiereis naar Dresden, die een aantal studenten van de Natuur-Philosophische
faculteit van de Amsterdamsche Universiteit onder leiding van Prof. Dr. G. Hondius
Boldingh maakte, bezichtigden zij onder anderen ook het Ihagee Kamerawerk,
Steenbergen & Co., een aldaar gevestigde Nederlandsche onderneming en brachten
tevens een bezoek aan het Nederl. Consulaat, in het zelfde gebouw gevestigd.
Onze foto werd gemaakt voor den hoofdingang van het gebouw der Ihagee, en
toont de deelnemers met hun leider, Prof. Dr. G. Hondius Boldingh (1), den Nederl.
Consul, den heer J. Steenbergen (2) en den heer Jan Siewers, secretaris van het
Consulaat (3).

Prinsessedag te Praag.
Men meldt ons uit Praag:
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De verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke
Hoogheid den Prins der Nederlanden is te Praag luisterrijk gevierd.
H.M. Gezant, Dr. H.P.N. Muller, had daartoe te zijnen huize, Palais Nostitz, de
Nederlanders in Tsjecho-Slowakije genoodigd, aan welke uitnoodiging haast zonder
uitzondering allen hebben voldaan, zoodat een kleine veertig personen, bijna de
geheele Nederl. kolonie in dit land, aanwezig waren.
Dr. Muller hield een welsprekende rede, waarin hij wees op den band, die ons
vorstenhuis aan land en volk verbindt nu reeds meer dan 350 jaren en liet daarbij in
kort bestek de vorsten uit het huis van Oranje aan ons voorbijgaan. Zijne Excellentie
herinnerde aan de vele en roemrijke daden en stelde hun diensten, aan ons volk
bewezen, en hun zelfopoffering op den voorgrond. In het bijzonder wees hij er op,
dat het Huis van Oranje kan worden beschouwd als de verpersoonlijking van ons
verleden en van ons volk. Komende tot Prinses Juliana, wees spreker er op, dat zij
is toegerust met gaven van verstand en hart voor de moeilijke taak, die zij met Gods
wil eenmaal zal hebben te vervullen, hoewel hij hoopt, dat dat tijdstip nog verre zal
zijn. Dr. Muller eindigde zijn rede met de bede, dat Gods zegen op de Koninklijke
Familie moge rusten, waarop hij de aanwezigen uitnoodigde met hem het Wilhelmus
aan te heffen.
Nadat de eerewijn was rondgegaan, bracht de Amsterdammer Kiveron, eerste
tenor aan de Duitsche Operette te Praag, een aantal liederen ten gehoore, o.a. ‘Je
Maintiendrai’, ‘Mooi Holland’ en ‘Verlangen’, dit laatste door den zanger zelf
getoonzet.
Nog geruimen tijd bleef men in gezellig samenzijn bij elkander. Het was een
bijzonder aangename en goed geslaagde avond, die tot verlevendiging van den band
onder de Nederlanders hier te lande en met het Vaderland heeft bijgedragen.

Vlaanderen.
De Nederlandsche taal op de tentoonstellingen.
Redenen tot kritiek en tot voldoening.
Het voorval met het opschrift Pays-Bas op den gevel van het Nederlandsche paviljoen
ter wereldtentoonstelling te Antwerpen heeft de aandacht van menigeen gespitst op
de plaats, welke, zoowel te Antwerpen als te Luik, aan onze taal - de
gemeenschappelijke taal van Nederland en Vlaanderen, tevens een der ambtelijke
talen in België - zou worden ingeruimd. Dit blijkt nu, na wat eerst mocht worden
gevreesd, nogal mee te vallen.
Op het reusachtige Nederlandsche paviljoen te Antwerpen, waar, wij herhalen het,
Nederland voldoende was geweest - evenals Italia en France, om van het opschrift
van het paviljoen der Duitsche Hansasteden maar niet te gewagen, op de gebouwen
van ieder dezer landen volstaan - is het aantal opschriften Pays-Bas tot twee beperkt
gebleven, terwijl het woord Nederland boven op den grooten toren, bij den
hoofdingang van het paviljoen, met een modern, driekleurig (rood-wit-blauw)
versieringsmotief en ook nog een aanzienlijk aantal keeren elders op den gevel is
aangebracht. Het is duidelijk, dat men, door het veelvuldig gebruik van het woord
Nederland, ook daar waar het de bouwkundige harmonie van het alleszins mooie
gebouw verbreekt, de eerst begane fout getracht heeft te herstellen.
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Binnen in het gebouw is nagenoeg alles tweetalig, eenige malen met het Fransch
als eerste taal, terwijl wij ook, in de Nederlandsch-Indische afdeeling, eenige ééntalige
Fransche opschriften aantroffen.
Bij de plechtigheid der opening van het paviljoen sprak de Nederlandsche
oud-minister, nu commissaris-generaal der regeering, Dr. Posthuma, een grootendeels
Nederlandsche rede uit, welke hij echter, aan het slot, bondig in het Fransch
samenvatte, zich daarbij ‘verontschuldigend’ over het feit, dat hij eerst Nederlandsch
had gesproken.
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De Belgische minister van Arbeid en Nijverheid, Hendrik Heyman, sprak enkel
Nederlandsch en achtte dit zóó vanzelfsprekend, dat hij het niet noodig vond - terecht
trouwens - zich in het Nederlandsche paviljoen over het gebruik van ons
gemeenschappelijk ‘algemeen beschaafd’ te verontschuldigen.
In de Belgische afdeelingen, behalve dan in de groote hallen, is de tweetaligheid,
met het Nederlandsch voorop, overal toegepast.
Sommige diensten der tentoonstelling verloochenen evenwel geheel het
Nederlandsch en hebben hun personeel van dienstpetten met eentalig Fransche
opschriften voorzien. De voorzitter van het Uitvoerend Comité en de
Commissaris-generaal der Belgische regeering spreken zelf trouwens zeer gebrekkig
Nederlandsch. De eerste hield zijn groote openingsrede, in het bijzijn van de
koninklijke familie, op 26 Mei, in de Fransche taal; de tweede sprak tot nu, op de
tentoonstelling, nooit anders dan Fransch.
Koning Albert zelf hield te Antwerpen, bij de openingsplechtigheid, een tweetalige
Nederlandsch-Fransche rede. Te Luik sprak de vorst uitsluitend Fransch en ook de
andere overheidspersonen, die achtereenvolgens het woord namen, deden hetzelfde.
Van tweetaligheid was aldaar in de verste verte geen sprake. De Luikenaren zouden
het stellig niet hebben geduld. Des te verdienstelijker is dan ook de houding der
leiding van de Nederlandsche deelneming te Luik, met dr. Frowein aan het hoofd,
die niet geaarzeld heeft, het woord Nederland boven op haar gebouw aan te brengen
en binnen ook aan onze taal overal den voorrang te geven.
Behalve in het Nederlandsche paviljoen en in het gebouw der Belgische provinciën,
waar de provincie West-Vlaanderen b.v. met ééntalig Nederlandsche statistieken en
andere opschriften - die taalkundig wel eens mochten worden herzien - voor den dag
komt, troffen wij nergens een Nederlandsch woord aan. Anders is het met vele
vreemde paviljoenen te Antwerpen ook al niet gesteld.
Noorwegen, Finland, Denemarken, Polen en Dantzig, heeten er Norvège, Suomi,
Finlande, Danemark, Pologne en Ville de Dantzig en de meeste opschriften binnen
zijn Fransch, soms met een Engelsche vertaling. Ongetwijfeld weet men in
Noord-Europa nog altijd niet, dat Antwerpen in het zuidelijk deel van het
Nederlandsche taalgebied ligt en is men, afgaande op de Fransche uitnoodigingen
van de Belgische regeering en de eveneens Fransche mededeelingen van het
Antwerpsche tentoonstellingscomité, in den waan blijven verkeeren, dat heel België
Fransch is en de tentoonstelling te Antwerpen vooral door Fransch sprekenden zal
worden bezocht. Op dit gebied is in de Skandinaafsche landen blijkbaar nog een
aanzienlijk voorlichtingswerk ter verhooging van het aanzien van onze taal en van
onzen stam te verrichten.

Tak Brussel.
De laatste voordracht van dit winterseizoen, ingericht voor tak Brussel door ‘Philips'
Studiebureel’, had plaats 7 Mei in de demonstratiezaal Philips aan den
Anderlechtschen Steenweg. Ingenieur Leysen van voornoemd ‘Studiebureel’ sprak
eerst over Edisons beteekenis in de ontwikkeling der gloeilampenen radionijverheid,
daarbij in herinnering brengend, dat Edison van Nederlandsche afkomst is en de door
hem in het leven geroepen nijverheid ook een der voornaamste takken van de
Nederlandsche bedrijvigheid is geworden.
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Deze met aandacht gevolgde voordracht werd opgeluisterd door lichtbeelden.
Tusschen de twee deelen van den avond in werd den aanwezigen, in een der
benedenzalen van de firma ‘La Lampe Philips’, door het bestuur dezer firma een
thee met ververschingen aangeboden.
In de demonstratiezaal werden vervolgens nog twee mooie rolprenten: ‘Edison,
de toovenaar van Menlo-Park’ en ‘De Amsterdamsche lichtweek’ met veel bijval
vertoond. Er was daarbij voor begeleiding met radiomuziek gezorgd.
Door den voorzitter van tak Brussel werd ingenieur Leysen en het bestuur der
firma ‘La Lampe Philips’ een hartelijk woord van dank voor de gulle ontvangst en
den leerrijken avond gebracht, bij welk woord de aanwezige leden, die de
demonstratiezaal vulden, zich, door middel van luid handgeklap aansloten.

Fransch Vlaanderen
Een taaie overlevering.
Prof. Geyl heeft dezer dagen in een voordracht te Londen den Belgischen opstand
beschouwd als een van die vele verschijnselen van opdrang uit het Zuiden, waartegen
Jan de Witt zich voortdurend trachtte te wapenen en waarvan Nederland, sedert
Lodewijk XIV zijn veroveringen begon, zooveel leed en last heeft ondervonden.
De behandeling van onze taal in Frankrijk getuigt nog steeds allesbehalve van een
welwillende gezindheid. ‘'t Is maar een streektaal’, zegt men daar, ‘je komt er niet
verder mee dan van Bergen tot Belle’. Maar die zoogenaamde streektaal wordt door
vijftien millioen menschen gesproken en is de vijfde in rang als wereldhandelstaal.
In het land van die ‘streektaal’ zijn vier ten hove bevestigde gezanten haar machtig:
de Afrikaansche, de Belgische, de Amerikaansche en de Tsjecho-Slowaaksche gezant
aan het Nederlandsche hof zijn allen met het Nederlandsch vertrouwd.
Nu is het merkwaardig, dat Frankrijk - zooals de Lion de Flandre opmerkt - het
eenige beschaafde land ter wereld is, waar men het Nederlandsch niet in staatsscholen
onderwijst. Het Provençaalsch, het Baskisch, het Bretonsch, echte streektalen, worden
in meer of minder mate behoorlijk onderwezen. Maar het Vlaamsch of Nederlandsch?
Op geen enkel leerplan van een staatsschool komt het voor, zelfs niet te Rijsel,
Duinkerken, Bergen, Kassel of Belle. Maar wel te Londen, Liverpool, Kiel, Budapest,
Chicago, Tokio. Alleen de R.K. kerk heeft er zich om bekommerd en doet al het
mogelijke, om de landstaal voor ondergang te behoeden, daar zij in Frankrijk, gelijk
overal, vasthoudt aan het beginsel, dat de eerste begrippen van den godsdienst den
kinderen alleen in de moedertaal mogen worden bijgebracht.
Deze stelselmatige achteruitzetting van het Nederlandsch bij de andere in Frankrijk
gesproken talen - die nooit wereldtaal geweest zijn - is zoo zonderling, dat men alleen
kan aannemen, dat de tegenwoordige Franschen zich daarvan niet goed rekenschap
geven, daar toch telkens de meest hartelijke vriendschapsbetuigingen gewisseld
worden en herhaaldelijk Nederlanders met een Fransch eerbewijs worden versierd.
Vermoedelijk hebben wij hier slechts te doen met een van die taaie overleveringen
uit den ouden tijd van veroveringszucht en uitbreidingsdrang, waarmede echter toch
eindelijk wel eens mocht worden afgerekend!
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Oost-Indië.
Vergeten Geschiedenisbladen.
Prof. Van Kan van de Rechtshoogeschool te Batavia heeft twee weken op Ceilon
doorgebracht, om onderzoekingen te doen omtrent de geschiedenis van het
Nederlandsche bestuur. Zijn benoeming in den Raad van Ned. Indië maakte aan zijn
reis vroeger een eind, dan het plan was geweest. Hij heeft echter verschillende plaatsen
kunnen bezoeken, o.a. het Starfort te Galle, dat door de Nederlanders opgericht en
goed bewaard is. Het dorp Galle heeft, naar de hoogleeraar aan een persman zeide,
den Nederlandschen bouwtrant van de 17de eeuw beter behouden dan één andere
plaats, die hij kende, zelfs in Nederland.
In de rechtsgeleerde boekerij van Colombo vond prof. Van Kan de wetboeken,
die gebruikt werden tijdens de bezetting. Er waren zeer kostbare deelen, o.a. een
vroege uitgaaf (1635) van het beroemde werk van Hugo de Groot, dat in 1625 is
verschenen. De verzameling boeken over Romeinsch recht in de rechtsgeleerde
boekerij van Hulftsdorp noemde de hoogleeraar eenig. Ceilon bezit ook twee
Elzevieruitgaven, de best gedrukte boeken van de 17de eeuw.
En dan de archieven! Dr. Godée Molsbergen heeft de handschriften in de archieven
van Ceilon gekenschetst als de zeldzaamste verzameling ter wereld.
Staathuishoudkundige en maatschappelijke toestanden van de 17de eeuw komen uit
deze vergeelde bladen als een levende werkelijkheid aan het licht. Ook prof. Van
Kan betuigde zich verrast en opgetogen. Het aantal handschriften bedraagt zeker
zeven duizend; ze zijn alle in zeer goeden staat - wat stellig in het algemeen niet van
archiefstukken, vooral niet in een vochtig klimaat, kan worden gezegd. Het is heel
jammer, dat er nog geen nummerlijst van bestaat.

Vergadering van het Bestuur van Groep Nederlandsch-Indië van het A.N.V.
V.l.n.r.: Mej. C.E. Draaijer, prof. dr. E.C. Godée Molsbergen. P.J. van Baarda. J.S C. Kasteleijn (lid
van het Hoofdbestuur voor de Groep, toen tijdelijk in Indië). Ch. J.I.M. Welter, voorzitter, C.C.F.M.
Le Roux, secretaris-penningmeester, P.A. Mandagie, N. van Zalinge, A.J.W. van Anrooy, mr. dr.
G.G. van Buttingha Wichers, F.J.G. van Emden.

Gelukkig laat de Nederl.-Indische regeering zich aan dat belang thans gelegen
liggen. Zij heeft een groot bedrag uitgetrokken voor het doen drukken der oude
journalen van de O.I.C. in elk deel van het vroegere Nederlandsch-Indische rijk en
men hoopt de medewerking der regeering van Ceilon te verkrijgen. Deze zal
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waarschijnlijk een commissie voor geschiedkundige handschriften benoemen en zoo
komt het werk op gang.

Zuid-Afrika
Nederlandsch leven te Kaapstad.
De vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Kaapstad schrijft
ons:
Belangrijke dagen liggen achter ons.
Vrijdagavond 11 April heeft in het Mount Nelson Hotel te Kaapstad het Algemeen
Nederlandsch Verbond den Nederlandschen Gezant voor de Unie van Zuid-Afrika
tot gast mogen hebben aan een eeremaaltijd. De prachtige groote zaal van het
voorname hotel was sober versierd met een reusachtige Nederlandsche vlag,
waarboven een schilderij van den schilder Luyt, voorstellende de bekende ‘Drie
Barken’ van het Verbond. Het gezelschap bestond uit dames en heeren, Nederlanders
en Afrikaners en de stemming was dadelijk ‘van die beste’.
Na het zingen van het Nederlandsche volkslied en de gebruikelijke dronken op
den koning van Engeland en de koningin van Nederland hield de voorzitter, de heer
J.L. Schoeler, een uitvoerige en belangrijke rede, waarin hij o.m. deed uitkomen, dat
Dr. Lorentz een schitterende en merkwaardige loopbaan achter zich heeft, niet alleen
als Consul, maar ook in vele andere opzichten. Zijn naam is verbonden aan de
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Lorentzrivier van N. Guinee en de hoogste bergtop van dat eiland staat, dank zij zijn
reizen en ontdekkingen, heden ten dage bekend als de Wilhelminatop. Dr. Lorentz
streeft naar bevordering van de pogingen tot uitbreiding van den handel tusschen
Nederland en Afrika.
In zijn antwoord gaf dr. Lorentz op welsprekende wijze een beeld van de
ontwikkeling van Zuid-Afrika en ten slotte bracht hij hulde aan het werk door den
heer J.L. Schoeler in het belang der vriendschap tusschen Nederlanders en Afrikaners
aanhoudend verricht.
Na een zeer waardeerende toespraak van den heer J.Z. Schuurmans Stekhoven als
voorzitter van de ‘Hollandsche Handelskamer’ te Kaapstad gaf mevrouw Anna
Klaasen een paar gedichten van Adama van Scheltema. Vervolgens spraken Dr.
Bodenstein, secretaris van Buitenlandsche Zaken, oud-minister Senator F.S. Malan;
Dr. Steenkamp, Lid van den Volksraad, die op humoristische wijze vertelde van zijn
ervaringen als student in Nederland, en advocaat Conradie, die hulde bracht aan dr.
Lorentz uit naam van ‘Jong Zuid-Afrika’.
Mevrouw Anna Klaasen, ten uwent, naar ik meen, meer bekend als Anna
Wensma-Klaasen, vertoeft nog steeds te Kaapstad en heeft ons op verschillende
proeven van haar kunst vergast. Zij heeft Stellenbosch eenige malen bezocht en is
met goed gevolg opgetreden zoowel voor de volwassenen met haar ‘levensliederen’
als voor de kleintjes, als ‘Ouma wat stories vertel’. De met veel zorg en moeite
voorbereide uitvoering in de reusachtige stadszaal te Kaapstad, waaraan de Afrikaner
zanger Jan van Zijl, een niet onverdienstelijke bas, medewerkte, is in menig opzicht
goed geslaagd.
De Gouverneur-Generaal en Prinses Alice, Generaal Hertzog, andere Ministers,
de burgemeester van Kaapstad enz. deden allen hun best, om de Nederlandsche
bezoekster aangenaam te zijn; prachtige bloemstukken werden haar aangeboden. Het
groote publiek was dankbaar en, al verstond men niet alles, men was tevreden en
opgetogen en over 't geheel genomen werd deze A.N.V.-onderneming, die door velen
werd beschouwd als te groot opgevat voor het Nederlandsch-Afrikaansch element
te Kaapstad, zonder

V.l.n.r.: mevrouw Anna Klaasen, de heer J. Schoeler, voorzitter der Afd. Kaapstad van het A.N.V.,
mevrouw Schoeler. De heer Schoeler bevestigt de autovlag van het A.N.V. aan de auto.
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voorbehoud met goed gevolg bekroond. Het toongevende Engelsche blad, ‘The Cape
Times’, noemde het ‘een eenige avond’ en prees de voordrachten van mevr. Klaasen
als ‘iets geheel nieuws, dat insloeg’.
In 't algemeen is men met de voordraagster zeer ingenomen. Te Stellenbosch viel
haar vertooning van ‘Grootmoeder die sprookjes vertelt’ (Ouma wat stories vertel)
bijzonder in den smaak en in de N.G. kerk te Rondebosch gaf zij met orgelbegeleiding
van Ds. De Villiers ‘De Verloren Zoon’ van Smulders uitmuntend. Thans begint de
groote reis door de Unie, waartoe mevrouw Klaasen zich een ‘weelde Fordje’
aangeschaft, en een chauffeur-pianist gehuurd heeft.
Ik geloof, dat men hier niet te zeer gesteld is op lange en zwaarmoedige
voordrachten. De reis hierheen en in het land is zoo kostbaar en moeilijk, dat men,
tenzij aan personen, die de onderneming willen beschouwen als een belangwekkend
avontuur, werkelijk geen Nederlandschen artisten kan aanbevelen, hun geluk hier te
beproeven en de mededinging te wagen met de talrijke goed ingerichte Engelsche
gezelschappen. Tenzij men het klappen van de zweep kent. De tooneelspeler Paul
de Groot bijv. heeft de omstandigheden goed leeren kennen en heeft zich geheel
geschikt naar de eischen van het Afrikaansch sprekende publiek. De heer Louis de
Vriendt en zijn vrouw (‘Mignon Sorel’) trekken nog steeds rond met ‘Het kind der
Zonde’ of variaties op hetzelfde thema en doen, zooals ik hoor, zeer goede zaken.
Een Afrikaansch gezelschap, de Hanekom-combinatie, reist aanhoudend rond met
afwisselend geluk en de heer Borstlap, alias André Huguenet, een ontdekking van
De Groot, heeft te Pretoria ‘Ampie’ van Van Bruggen, behoorlijk gedramatiseerd
vertoond. Professor Modest Lauwerijs uit Antwerpen heeft aangekondigd, dat hij
eerlang weer in de Unie voordrachten hoopt te komen geven. Hij heeft een rijk plan
van Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche gedichten en is zeer bemind bij onze
jonge menschen.
Van-Riebeeckdag, 5 April, is dit jaar op een Zondag gevallen; daarom hield het Alg.
Ned. Verbond zijn bijeenkomst bij het standbeeld te Kaapstad daags daarna. Ook de
nieuwe Nederlandsche gezant, dr. H.A. Lorentz, was aanwezig; er was een goede
opkomst; de overheid legde een verblijdende belangstelling aan den dag. Kransen
werden neergelegd namens de Nederlandsche Regeering; den Uitvoerenden Raad
en de Administratie van de Kaapprovincie; het Gemeentebestuur; het Algemeen
Nederlandsch Verbond, de ‘Sons of England’ en de Jan-van-Riebeeckhoogereschool.
Dr. Lorentz wees in een kernachtige rede op de belangrijkheid van deze viering. De
heer Conradie schilderde in het Afrikaansch den vooruitgang sedert de dagen van
Van Riebeeck en bracht hulde aan diens nagedachtenis als voortreffelijk staatsman
en administrateur. Sir Carruthers Beattie, hoofd der universiteit van Kaapstad, deed
in de Engelsche taal uitkomen, dat, hoewel Portugeezen en Engelschen Zuid-Afrika
reeds bezocht hadden, vóór Van Riebeeck zijn nederzetting stichtte, deze Nederlander
moet beschouwd worden als de grondlegger van alles, wat wij thans rondom ons
zien. De drie redevoeringen: in het Nederlandsch,
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Mevr. Anna Klaasen met de autovlag van het A.N.V. ‘de drie Dietsche barken’, gereed voor haar
rondreis.

Afrikaansch en Engelsch waren van hoog gehalte; deze herdenking mag wel als de
best geslaagde van een reeks van jaren beschouwd worden.

Gedenkteekenen voor de Voortrekkers.
Groot is het volk, dat zijn groote mannen eert. In dit opzicht moet echter
Groot-Nederland nog het een en ander leeren. Vele groote mannen wachten sedert
lang op de hun toekomende hulde.
Daar is allereerst Paul Krüger. Nederland heeft hem bewonderd en toegejuicht.
‘Nooit is een van Nederlandschen stam door tijdgenooten de heele wereld over zoo
algemeen vereerd en zoo geestdriftig gevierd geworden als hij’, zoo schreef dr. H.J.
Kiewiet de Jonge in ‘Voortrekkers van den Nederlandschen stam’1). Waar blijft nu
het tastbare blijk van deze vereering: het gedenkteeken voor dezen Zuidafrikaanschen
held, dat te Utrecht zou worden opgericht?
In de tweede plaats Simon van der Stel, de stichter van Stellenbosch, eenigen tijd
geleden zeer feestelijk herdacht. De ijverige voorzitter van het Algemeen Nederl.
Verbond te Kaapstad, de heer J.L. Schoeler, zamelt bijdragen voor een gedenkteeken
in2). Maar met dit huldebewijs schiet men niet op, daar de eerste plannen niet zijn
goedgekeurd. De gemeente Stellenbosch schonk 1000 van de benoodigde 4000 p.
st., het overige moet uit bijdragen van elders komen. De tegenstander der Dietschers,
Cecil Rhodes, was grootmoedig genoeg, te zorgen voor een standbeeld van Jan van
Riebeeck - wat doen wij, Nederlanders, voor het eeren van een man, die zeker niet
minder voor Nederlands naam en invloed heeft gedaan?
Vier commissies in Zuid-Afrika werken voor het oprichten van een standbeeld
voor Christiaan de Wet, te Bloemfontein. Men mag hopen, dat dit plan niet zal deelen
in het lot, dat tot dusver de beide andere trof. De ervaring met zulke pogingen is niet
bemoedigend. Ook Henrick van Veldeke heeft, naar men weet, nog steeds niet het
1) Een bundel levensbeschrijvingen, bezorgd door het bestuur van groep Nederland van het
Algemeen Nederlandsch Verbond. Ned. Bibliotheek 1925.
2) Deze kunnen ook aan ons hoofdkantoor, Laan 34 Den Haag, gezonden worden (Postrek.
38825).
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gedenkteeken te Maastricht, waarvoor reeds langer dan een jaar een commissie van
bij de 200 personen belangstelling tracht te wekken. Toch zijn zulke gedenkteekenen
zeker niet uit den tijd. Ze zijn de eenige, voor iedereen zichtbare hulde, die het
nageslacht aan zijn groote voorgangers kan bewijzen. Kom, Groot-Nederlanders,
maakt uw woorden waar, uw vereering tastbaar!

Die leerstoel in Nederlandse letterkunde en kultuur te Pretoria.
Dr. M. Bokhorst, wat tot nog toe leraar was aan die Erasmiaanse Gimnasium en
Liseum te Rotterdam, is nou aangestel as hoogleraar aan die Transvaalse
Uniwersiteitskolege te Pretoria om onderwijs te gee in Nederlandse letterkunde,
kultuur en beskawingsgeskiedenis.
Alle Afrikaners sal ongetwijfeld met my moet saamstem, dat met hierdie aanstelling
'n ideaal verweselik is, waarna ons al lang verlang het. Reg genoeg, die meeste
professore wat vandag Nederlandse letterkunde doseer aan ons Uniwersteite in
Suid-Afrika, het hulle opleiding in Holland gehad; dit is persone, ons is daar oortuig
van, wat hoë eise stel aan die taak wat op hulle rus en op hulle bekwaamheid is ook
niks aan te merk nie, maar dit is tog veel regverdiger teenoor die Suid-Afrikaanse
student en die Dietse saamhorigheidsgevoel en viral Dietse beskaving, dat die
onderwijs gegee word deur 'n Hollander.
Die T.U.K.1) maak 'n deel uit van die Uniwersiteit van Suid-Afrika wat vijf
uniwersiteitskolleges omvat, maar kort gelede is deur die Unieparlement 'n wet
aangeneem, waarbij die T.U.K. as onafhankelike Uniwersiteit erken is. Nabij Pretoria
lê Johannesburg wat ook sy eië Uniwersiteit het, maar die studente hier is oorwegend
Engels, net soals Kaapstad. Pretoria kan dus in die Noorde word wat Stellenbosch
vir die Suide is.
Daarom juig ons die aanstelling van professor Bokhorst toe as 'n mijlpaal in die
geskiedenis van Pretoria.
Intussen sit die Afrikaners ook niet stil nie, want daar word geld ingesamel vir 'n
leerstoel in Afrikaanse kultuur, ook aan die T.U.K. £ 5000 is hiervoor nodig en £
2000 is al bij mekaar.
W.P. VAN REEDE VAN OUDTSHOORN. Rotterdam, Mei 1930.

Prof. Bokhorsts aankomst in Zuid-Afrika.
24 April hebben de heer en mevrouw Bokhorst te Kaapstad voet aan wal gezet.
Zij werden verwelkomd namens het Bestuur van onze Kaapsche Afdeeling door
den secretaris, den heer G. Bakker, en mevrouw Schoeler, de echtgenoote van den
voorzitter, die bloemen aan mevrouw Bokhorst bood.
Er was geen tijd voor een uitgebreide verwelkoming, daar het juiste tijdstip van
aankomst niet bekend was en professor spoedig naar Pretoria moest doorreizen.
Des avonds was het echtpaar te gast in ‘Bosheuvel’ (Oranjezicht), de aan den voet
van den Tafelberg gelegen woning van den heer en mevrouw Schoeler, die inderhaast
eenige Verbondsvrienden mede hadden genoodigd o.m. mevrouw Loopuyt-Maas.

1) Transvaalse Uniwersiteitskolege.
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Toen de heer en mevrouw Bokhorst te elf uur naar hun hotel terugkeerden, toonden
zij zich zeer voldaan over dit bewijs van Oudhollandsche gastvrijheid.
De brief uit Kaapstad, waaraan wij deze mededeeling ontkenen, eindigt aldus:
‘En nu moet ik een woord van hulde brengen aan hen, die verantwoordelijk zijn voor
de keus van dezen jongen hoogleeraar voor ons land. Hij zal voor Pretoria een
aanwinst zijn van belang en ik ben er zeker van, dat er een kracht ten goede van hem
zal uitgaan. Geestdriftig zonder overdrijving, goed ingelicht en kundig, zal hij
voorzeker welkom zijn in

De heer en mevrouw Bokhorst (cliché ‘Zuid-Afrika’)

alle kringen van onze samenleving. Het spijt mij, dat wij hem niet in Kaapstad kunnen
houden. Terwijl ik U schrijf, telephoneert mij ‘Die Burger’, om een onderhoud met
Prof. Bokhorst te regelen. Morgen, Zaterdag, vertrekken Prof. en Mevr. Bokhorst
naar Pretoria. Heden weer een dag van gouden zonneschijn en zacht, wat U zou
noemen ‘lenteweer’, zullen zij veel van ons schiereiland zien. Reeds waren zij op
den Tafelberg. Het is aangenaam menschen te ontmoeten, die werkelijk genieten
kunnen van alles, wat mooi is rondom ons. Dank voor deze aanwinst voor
Zuid-Afrika.’

‘Ampie’ op het tooneel.
Jochem van Bruggen heeft zijn fijn gevoelden roman ‘Ampie’ - de eerste, waarin
een Afrikaansche mensch levend uitgebeeld wordt - voor het tooneel bewerkt en dr.
F.C.L. Bosman heeft dat stuk in een bespreking in Die Burger een aanwinst voor het
Afrikaansch beroepstooneel genoemd. Wel heeft, na de eerste voorstelling in het
stampvolle operagebouw te Pretoria. Ons Vaderland eenige bedenkingen tegen het
spel; het vindt, dat van de spelers te weinig kracht uitging, met uitzondering van den
leider Huguenet (als Ampie), die het stuk droeg. Doch de voorstelling van dit ‘eerste
regtig pakkende drama’ in het Afrikaansch liep goed van stapel, ‘'n Mens’, schrijft
GustavPreller, ‘voel dankbaar vir hier die nuwe oplewing van die Afrikaanse toneel,
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en gehoop mag wel word dat die geselskap eweveel sukses daarmee sal behaal buite
Pretoria.’
Uit Bosmans beoordeeling moge het volgende worden aangehaald over den dialoog:
‘Hierin het ons Van Bruggen in sy volle, geweldige krag. Ryk soos die roman is die
drama aan die lewende woord, die tekenende uitdrukking. Wat 'n genot was dit weer
om hierdie kleurige, bruisende volkstaal te lees, laat ek sê na al die koue,
konwensionele onpersoonlike taal van ons meeste geskrifte. Hier hoor ons weer die
warmkloppende hartetaal van ons eentalige plattelandsbevolking in teenstelling met
die bloedlose verstandstaal van ons tweetalige stedelinge. Die groot krag van hierdie
drama lê in sy dialoog. In vergelyking hiermee neem die handeling 'n ondergeskikte
plek in.’

Nederlanders in Amerika
Jaarfeest van The Bergen County Hist. Society.
‘The Bergen County Historical Society’, gevestigd te Hackensack, Bergen County,
New Jersey, in de Vereen. Staten van Noord-Amerika, heeft op Zaterdag, den 19den
April, 1930, haar 28ste Jaarfeest gehouden.
Bergen County heeft een Oud Hollandsch verleden en ook het nieuwere
Hollandsche element ontbreekt niet in haar twee voornaamste steden, Paterson en
Hackensack. Nergens anders in Amerika hebben die oude en die nieuwe elementen
meer gelegenheid en meer lust om samen te werken in het beoefenen van geschiedenis
en kultuur van Nederlands en Nederlandsch-koloniale groepen, dan juist hier. Dit
werd reeds terecht opgemerkt in 1847, toen de eerste ‘nieuwere Hollanders’ hier de
laatste goed Hollandsch sprekende afstammelingen der oude Nieuw-Nederlanders
aantroffen. En nog is het zoo.
De taal mag voorbijgaan, de geschiedenis blijft, en de gezamenlijke Nederlandsche
elementen, met vele Amerikanen, die geen Nederlandsche familienamen dragen,
maar die min of meer van de Oud-Nederlandsche kultuur doortrokken zijn, genieten
in het
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Engelsch herinneringen aan het verleden. Het is er mee als met de
Hugenoten-afstammelingen hier en in andere landen, die veelal geen Fransche
Gemeente meer hebben, maar wier gemeenten in de mate, dat zij te niet gingen door
verspreiding der leden, vervangen zijn door de Geschiedkundige
Hugenoten-Vereenigingen van de herzamelde afstammelingen. Gelijk in deze laatste
enkele echte hedendaagsche Fransche Protestanten vaak nieuw leven brengen, en de
Oud-Hugenootsche zang en muziek in de oudvaderlijke taal nog eens doen herleven,
zoo hoort men hier in ‘The Bergen County Historical Society’ nog eens weer ouden nieuw-Nederlandsche muziek en zang. Die de taal niet verstaan, genieten toch de
klanken.
Bergen County beslaat een deel van het oude Nieuwnederlandsche ‘Pavonia’ of
‘Pauwland’, in 1628 verkregen van de West Indische Compagnie na aankoop van
de Indianen, door Michiel Paeuw, van Amsterdam, en van Januari 1630 af voor
Paeuw bestuurd door Cornelis van Voorst, uit Utrecht. Na 1638 werd het weer een
integreerend deel van Compagnies eigen administratie-gebied van Nieuwnederland,
en onder Stuyvesant begon na 1650 de Hollandsche bevolking er zich zoo uit te
breiden, dat in 1656 het stadje Bergen zijn eigen plaatselijk bestuur kreeg. De liefde
voor het Oud-Hollandsche is hier warm gebleven, waar ze aan deze zijde van de
Hudson in het cosmopolitische New York spoedig verflauwde. Ook zijn er nog oude
Hervormde Kerken hier, maar meer nog dan deze houdt ‘the Bergen County Historical
Society’ de kennis en de liefde voor het verleden gaande.
Een programma, of ‘werklijst’ van het 28ste Jaarfeest der Vereeniging doet dit
duidelijk zien. De voorzitter is Mhr. H. Blauvelt, de curatrice van het Museum der
Vereeniging is Mvr. F.A. Westervelt, aan wier trouwe en jarenlange zorgen het
Museum zijn oorsprong en groei te danken heeft.
Het eigenlijke feest begon na de bestuursverkiezingen, voorafgegaan door het
lezen der verslagen over het afgeloopen jaar.
Mej. Schermerhorn, hoofd der Broadway School, die heel wat nieuwere, nog
Hollandsch sprekende Hollanders onder hare leerlingen telt, bracht enkelen van dezen
naar voren. Jacob Nuveen vertelde van ‘Modern Holland As Her Youth Sees It’.
Daarop zongen de leden van de familie Lemstra, moeder en dochters, enkele
uitgezochte Hollandsche psalmen en gezangen, waarvan de wijzen nog aan enkele
ouden van dagen uit het Nieuwnederlandsche element bekend waren. Daar de
Vereeniging vooral op het jonge geslacht let en het Museum in het winterseizoen
door meer dan duizend schoolkinderen bezocht werd, was dit voornamelijk een
kinderfeest. Vervolgens werden er onder leiding van de dames Paulina en Anita van
Krimpen tal van kinderspelen met Hollandschen zang ten beste gegeven.
Doch ook voor volwassenen was er stof van belang. Mhr. Arrie Zwart, te
Hackensack, die elf jaren onder de Zuid-Afrikanen heeft doorgebracht, zou iets
vertellen over ‘the Dutch in Africa’. Ongelukkigerwijze bezeerde hij zich juist tevoren
bij een auto-ongeval, dat echter niet belette, dat zijn dochter haar vaders voordracht
voorlas.
De voordracht schilderde heel levendig het tegenwoordige leven der ‘Boeren’ en
gaf ook interessante tafereelen uit hun geschiedenis. Het moet de ouden, die nog
vaag van het pioniersleven hunner Hollandsche vaderen bij overlevering afweten,
zeer hebben aangestaan.
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Daarna werden er enkele Hollandsche volkszangen gehoord uit den mond van
Mej. Rika Nuveen, die er in haar Volendammer kostuum heel bekoorlijk uitzag.
Aan versnaperingen en ververschingen ontbrak het ondertusschen niet en ook deze
hadden een Hollandsche kleur en geur, want er wonen geen Hollandsche brouwers
meer, maar nog wel Hollandsche banketbakkers in Hackensack.
Onderscheiden leden der Vereeniging vertoonden daarop tal van kleinigheden,
die zij op reizen in Holland verkregen hadden, ook heel kostbare en kunstige dingen,
o.a. een zilveren West-Friesch oorijzer met toebehooren, in het bezit van Mej.
Schermerhorn, wier voorvaderen van bij Alkmaar afkomstig zijn.
Nadat de kinderen vertrokken waren, gaf daarop de WelEd.Gestr. heer C. Doremus,
Districtrechter, iets uit de publicaties der ‘Holland Society’ n.l. een bijdrage, getiteld:
‘the Dutch of the Netherlands in the Making of America’. En na het zingen van: ‘My
Country it is of Thee!’ ging de vergadering welvernoegd en welvoldaan uiteen.
Onder de namen der bestuursleden der Vereeniging komen oude
Nieuwnederlandsche voor als: Bogert, Blauvelt, Demarest, Terhune, Romeyn,
Brinckerhoff en Westervelt.
Aardigheden en kleinigheden voor de Bibliotheek of voor het Museum zullen
steeds welkom zijn, en Mvr. Florence A. Westervelt, 110 Sussex Street, Hackensack,
N.J., U.S.A, die ze gaarne in ontvangst neemt, zal ook blij zijn, als men bij wijze van
wederdienst haar kleine souvenirs in ontvangst wil nemen.
Louis P. de Boer. A.M.,
222 Second Street. N.E.,
Washington, D.C.

Kunstavond te New York van het A.N.V.
Men schrijft ons uit New York:
Ter herdenking van de meerderjarigheid van H.K.H. Prinses Juliana richtte de
Afdeeling ‘Nieuw Nederland’ op 30 April een Kunstavond te New York in, die een
succes geworden is, zooals maar zelden door Hollandsche Vereenigingen te New
York is bereikt.
Terecht merkte de voorzitter van het Programmacomité, de heer Henry Harbosch,
in zijn welkomstwoord op, dat het een voorrecht was zoo velen van onze Hollandsche
kunstenaars op een avond in New York vereenigd te zien, want waren daar niet Louis
Dornay, Betsy Culp, Catherine de Vogel, Lina Mol, Alba Rosa Vietor, Marcel van
Gooi, Wilma Hillberg en Jan van Bommel, die allen er toe bijdragen de Nederlandsche
kunst in den vreemde hoog te houden.
Louis Dornay, onze gevierde tenor, opende het programma met een
indrukwekkende weergave van het Wilhelmus, dat de aanwezigen staande aanhoorden.
Daarna brachten Alba Rosa Vietor (viool) en Marcel van Gooi (pian o) een sonate
ten gehoore, welke zich bijzonder leende om zoowel het schitterende vioolspel van
mevr. Vietor als den fijngevoeligen aanslag van Marcel van Gool te doen uitkomen.
Dan zong Catherine de Vogel, met de bekwame begeleiding van Lina Mol, vier
Oudhollandsche liedjes, waarvan ‘Een pater zou naar Frankrijk gaan’ en een onbekend
‘wiegeliedje’ wel den meesten bijval oogstten. De verschijning van deze beide
kunstenaars in Friesche kleederdracht op het tooneel, te midden van een weelde van
tulpen, zooals alleen ons medelid,
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de heer John T. Scheepers, ze kan ten toon stellen, was op zich zelf reeds een tafereel,
dat aangenaam aandeed.
Met vijf Vaderlandsche Liederen, gezongen door Louis Dornay in 17de -eeuwsche
dracht, met onze voortreffelijke pianiste Betsy Culp aan den vleugel, kwam het eerste
deel van het programma ten einde. Forsch als deze liederen klonken, was de bijval
het luidst na ‘het triomfantelijk Lied van de zilvren Vloot’ en de illusie, alsof Piet
Hein voor ons stond, was volkomen. De opmerking van den voorzitter, dat Louis
Dornay met dit nummer het gulden vlies verdiend had, vond algemeene instemming.
Gedurende de pauze sprak prof. dr. A.J. Barnouw de aanwezigen toe en dankte in
het bijzonder voor hun aanwezigheid onzen gezant te Washington. Z.E. Mr. Dr. J.H.
van Royen, den gezant van Zuid-Afrika. Z.E. Eric H. Louw, den heer W.P. Montyn,
Consul-Generaal en den Handels-Commissaris van Zuid-Afrika. Dr. Ph. R. Botha.
Spreker drukte zijn teleurstelling er over uit, dat bezwaren van technischen aard
ditmaal niet toelieten zoo'n schitterend en feestavond radiografisch binnen het bereik
te brengen van het Koninklijk Huis, doch hoopte, dat dit bezwaar binnen afzienbaren
tijd ondervangen zal zijn. Een voorstel, om onzen gezant te verzoeken namens de
350 aanwezigen een telegram van gelukwensch aan H.K.H. Prinses Juliana te
verzenden, werd onder gejuich aangenomen en Zijne Excellentie Van Royen
verklaarde zich volgaarne bereid deze taak te aanvaarden.
Na de pauze werden de aanwezigen opnieuw vergast door Catherine de Vogel,
begeleid door Lina Mol, beiden ditmaal in Marker kostuum, op een groep
humoristische volksliedjes in streektaal en gaf de violiste, Alba Rosa Vietor, begeleid
door Marcel van Gool de zetting voor viool van Jul. Roentgens Hollandsche
Boerenliedjes ten beste.
Mevr. Wilma Hillberg, concert-pianiste, gaf daarna een schitterende vertolking
van enkele meesterwerken der klaviermuziek.
En alsof er geen einde kwam aan al het talent, kregen wij toen te hooren onzen
bariton Jan van Bommel in een groep liederen in Volendamsche kleederdracht. Het
mannelijk lied van de Noordzee van Hullebroeck liet ons dezen kunstenaar op zijn
best hooren en, toen hij zong ‘Mijne Moedertaal’, konden enkelen onzer gasten een
traantje niet weerhouden. Met het zingen van Wien Neerlandsch Bloed door allen,
kwam deze genotvolle avond ten einde.
Toen het bestuur dezer afdeeling drie maanden geleden een programmacomité
benoemde met het doel de afdeeling Nieuw-Nederland door feestelijke bijeenkomsten
als deze tot grooteren bloei te brengen, deed zij een gelukkige keuze door de
benoeming als voorzitter van dit comité van den heer Henry Harbosch, die in
samenwerking met mevr. Henriette Hendrix-Holst en den heer I. Spetter in zoo korten
tijd dezen merkwaardigen avond tot stand bracht. De geldelijke steun en de
aanwezigheid van het geheele bestuur en vele leden der Hollandsche Club werden
ook bijzonder op prijs gesteld.
De groote dagbladen van New York maakten alle melding van dezen feestavond
en ‘last but not least’ heeft deze avond er toe bijgedragen, ons ledenaantal met 25 te
vermeerderen.

Boekbespreking
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De Grootnederlandsche Gedachte.
Tweede Bundel, Historische beschouwingen, Kritieken en Polemieken,
door Dr. P. Geyl, Hoogleeraar in de Nederlandsche Geschiedenis aan de
Hoogeschool van Londen.
Van ganscher harte voldoe ik aan het verzoek, om een enkel woord te wijden aan
het hierboven, pas verschenen werk van den zoo sterk Grootnederlandsch voelenden
Prof. Geyl. Wie den eersten bundel opstellen, dien Prof. Geyl onder denzelfden titel
heeft laten verschijnen, kent, zal zeker niet nalaten, zich in dezen tweeden te
verdiepen. Voor hem is een aanbeveling niet meer noodig.
Deze tweede bundel bevat weer opstellen en redevoetingen, welke, op één na, in
verschillende tijdschriften zijn verschenen.
Met groote vreugde heb ik mij er weder in vei diept. Hè, het doet zoo goed, het is
zoo verkwikkend, uit geschiedkundige beschouwingen van een geleerde eens een
anderen toon dan den gebruikelijken benepen Kleinnederlandschen te hooren
opklinken. Hier vinden wij de ware beoefening der Nederlandsche geschiedenis.
Hier wordt niet als een axioma aanvaard, dat er zoodanige verschillen tusschen
Noord- en Zuid-Nederland bestonden, dat ze wel uitéén moesten vallen. Aan
dergelijke goedkoope redeneeringen achteraf maakt Prof. G. zich niet schuldig. Men
leze eens zijn mooie opstel over de Pacificatie van Gent, of ‘Nogmaals Groot- en
Kleinnederlanderschap in onze historiographie’... of liever: men leze spoedig het
geheele boek! K.E.O.

Drie Gedenkboeken.
Drie gedenkboeken ontvingen wij ter aankondiging. Twee deen Nederlands betrekking
tot de wereldbeschaving uitkomen, het derde herdenkt de geschiedenis van een der
roemruchtigste plaatsen van ons land: Den Briel en herinnert aan de belangstelling,
die haar mooie omstreken verdient.
De Wereldbibliotheek heeft terecht haar (thans als leider afgetreden) stichter, den
heer L. Simons, geëerd door aan Georg. Rueter op te dragen zijn beeltenis te
schilderen en door dit fijn gevoelde kunstwerk in kleurendruk weer te geven vooraan
in het gedenkboek van haar 25-jarig bestaan. Aan Simons de onsterfelijke verdienste,
een voor ieder bereikbare boekerij gegeven te hebben aan het Rijk des geestes:
Groot-Nederland. Het beste, dat in alle landen en alle tijden gedacht en te boek gesteld
werd, wordt hier, in de eigen taal van dit ons groote vader- en moederland, den zich
ontwikkelende aangeboden: een geestelijke kapitaalvorming voor alle komende
tijden. En onvergankelijk!
Simons heeft eens in een vergadering van den Amsterdamschen gemeenteraad
den wensch uitgesproken, dat de bede om wijsheid en voorzichtigheid, waarmede
elke vergadering begon, een bede mocht worden om wijsheid en doortastendheid.
Door zijn heldhaftige houding in de oorlogscrisis, die hij glansrijk te boven kwam,
heeft de stichter der Wereldbibliotheek met zijn persoon ingestaan voor zijn ideaal,
dat kort na het begin van de onderneming in groot gevaar kwam. Om het werk, hier
verricht, te waardeeren, bladere men in dit boek met zijn welsprekende gegevens,
met zijn vele portretten van wereldkunstenaars en geleerden. Omstreeks duizend
werken zijn in bijna vijf millioen afdrukken naar alle windstreken verzonden; van
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één (den Max Havelaar) zijn er meer dan 78000 verkocht. Een ernstige opvatting
blijkt o.a. uit het verzet van het Bestuur tegen de ‘vertaalmachines’, die een gevaar
zijn voor de beschaving. Hier is mooi beschavingswerk verricht, dat door Simons'
opvolgers Nico van Suchtelen en dr. P Endt in denzelfden geest wordt voortgezet.
In vier talen verscheen het gedenkboek der Groningsche Hoogeschool door mr. B.
Ten Bruggen Cate en H. de Buck, bij J.B. Wolters te Groningen. In 1614, midden
in den bevrijdingsoorlog der Nederlanden, stichtte ons voorgeslacht dit uitzendstation
van beschaving, waaraan de beroemde namen verbonden zijn van Petrus Camper,
Ubbo Emmius, Petrus Camper, J.C. Kapteyn, G. Heymans. Het boek, dat breed
uitweidt over de inrichting der gebouwen, schiet volstrekt tekort in waardeering voor
deze en andere grooten, wier werk aan de inrichting haar beteekenis gaf en die min
of meer terloops worden genoemd. Maar misschien wil dit geschrift (dat
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trouwens den naam ‘gedenkboek’ niet draagt) slechts een inleiding wezen tot een
werkelijke geschiedenis dezer voortreffelijke stichting.
Het Gedenkboek van Voorne, uitgegeven door Vereenigingen tot bevordering van
het Vreemdelingenverkeer en de vereeniging voor de welvaart te Hellevoetsluis, met
medewerking van het Dagblad van Rotterdam beschrijft gewijden grond. Bodem,
plantengroei, polderwezen, akkerbouw, veeteelt, nijverheid, verleden, heden en
toekomst worden herdacht. Aanleiding was het 600-jarig bestaan van Den Briel. Met
zoo uitstekend ter zake kundigen als den Brielschen archivaris, den heer Joh. H.
Been, en mr. dr. H.P. Schaap mocht ook een zorgvuldige behandeling van het
geschiedkundige deel van het werk worden verwacht. Wij vinden die in Beens
vroolijken ‘Proloog’ en in de schets, door dr. Schaap gegeven van de beteekenis van
Jacob van Maerlant, welke - gelukkige gedachte! - verlucht wordt met een nadruk
van 's mans konterfeitsel uit het stadhuis te Brugge. Hij behoort, zooals de schrijver
zegt, gelijkelijk aan Noord en Zuid, aan den geheelen Dietschen stam. Van Maerlant
op Voorne, waar hij woonde en werkte, zijn de zangen uitgegaan, die hem den naam
van vader der Dietsche dichters hebben waard gemaakt. Verder gaf de heer J.J.
Moerman een geschiedkundige bijdrage: ‘Het logement der stemmende stad Den
Briel’, dat echter meer een stukje Haagsche geschiedenis is. De Brielsche heeft de
heer H. Contijn samengevat in een belangwekkend hoofdstuk. Het geheel herinnert
weer eens aan den plicht van den Nederlander: zijn vaderland en de geschiedenis
daarvan goed te kennen. Is dat niet de eerste voorwaarde, om het lief te hebben?

Nederlandsche wijsgeeren.
Het te Tübingen verschijnende wijsgeerige tijdschrift Logos geeft nu en dan het
woord aan een buitenlandsche school. Onlangs verscheen een ‘Holland-Heft’, een
aflevering geheel samengesteld uit bijdragen van Nederlandsche Hegelianen, leden
van het ‘Bolland Genootschap voor Zuivere Rede’. De heer J. Hessing (Bennekom)
geeft een inleiding tot de wijsgeerige spraakleer, de heer J.G. Wattjes (Delft), schrijft
over het huwelijk; de overige bijdragen zijn van de heeren B. Wigersma, W.L. Thieme,
S.A. van Lunteren, B.M. Telders en H.G. ten Bruggencate. Eenige jaren geleden
verleende hetzelfde tijdschrift plaats aan een beschouwing over deze groep van
wijsgeeren onder het opschrift ‘Der niederländische Hegelianismus’ door S.A. van
Lunteren. Wij vermelden een en ander, om te doen uitkomen, dat men om op de
hoogte te blijven van de ontwikkeling van Hegels denkbeelden niet ver van huis
behoeft te gaan, maar zich kan laten voorlichten door de voortreffelijke beoefenaren
in ons eigen land.

Nederlandsche volkshumor.
Het derde deel van het werk van Jozef Cornelissen: ‘Nederlandsche Volkshumor op
stad en dorp, land en volk’, waarvan wij reeds vroeger, bij het verschijnen der twee
andere deelen, zooveel goeds mochten zeggen,1) heeft thans, eveneens bij de Sikkel
(Kruishofstraat 223) te Antwerpen, het licht gezien en hoeft zeker, voor wat
voorafging, niet onder te doen.
1) Zie Febr.-nr. 1929, blz. 23.
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De schrijver is nu gekomen aan de spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen,
volksetymologische sagen, spreekwoorden, zegswijzen, enz. die de
Noordnederlandsche gewesten en de streek van den Neder-Rijn, (het voormalige
hertogdom Kleef en de graafschappen Meurs en Bentheim) betreffen. Al beslaat dit
derde deel ook weer 330 bladzijden druks, toch konden al de Noordnederlandsche
gewesten er niet in worden behandeld. Noord- en Zuid-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland zijn ditmaal aan de beurt. Het
vervolg van Noord-Nederland, Zuid-Afrika, een studie over ‘Fictieve plaatsnamen’,
vreemde landen en volkeren, aanvullingen en verbeteringen, alsmede een analytische
tabel, registers en inhoudsopgave, zullen het vierde deel uitmaken van dit zoo
reusachtige als belangwekkende Grootnederlandsche werk.
Mocht Jozef Cornelissen, voor wat Vlaanderen en Noord-Nederland betreft, op
de medewerking van talrijke Vlaamsche en Nederlandsche geleerden rekenen, voor
de Nederrijnsche gewesten werden hem talrijke gegevens verstrekt door pastoor van
Nooy uit Kaldenkerken, prof. dr. Adam Wrede te Keulen, dr. W. Welter te Bonn,
dr. N. Bommels te Nuis, de heeren Kober, schoolhoofd te Veen, Jean Meessen te
Erkelens, W.J. Spehl te Hühlhoven, N. Claessens te Karken en J. Real te Gelder.
Niet alleen filologen en folkoristen, ook leeken op het gebied der taalwetenschap
moeten van dit werk, dat wezenlijk in een leemte voorziet en een onuitputtelijken
schat van geestige, typische volksgezegden en korte verhalen bevat, kennis nemen.
Het mag, wij herhalen het, in geen enkele openbare boekerij en evenmin in de
boekenkast van den geestelijk ontwikkelden Zuid- of Noord-Nederlander ontbreken.

Taalwacht
Brievenbus,
Dr. J.S.v.V. te A. Reeds is in onze afd. gewezen op het gebruik van handel i. pl. v.
kruk, enz. Ook wij ergeren ons vaak aan de ‘groote pers’, die soms zulke roerende
betoogen over de verwording van ons arme rijke Nederlandsch houdt.
S.P.A.H. te H. Wij zullen het Hollandhuis trachten te bekeeren. - Van onzen invloed
op de ‘groote pers’ moet U zich niet te veel voorstellen; zie hierboven.
N.N. te D., Kl. Vr. 2. Ook hier: ‘de kleinen treen op 't kleed, de grooten treen op
't hart’; zooals de zgn. ‘groote pers’ doet, doen de groote zaken. Wie weet een middel
voor hun beterschap? - Acquisitie = aankoop.
N.N. te X. De door U toegezonden mededeeling van het Ministerie van A., H. en
N. wijst naar de meening der T.W. een drukfout aan, hoe onbegrijpelijk het ook is,
dat zóó een in een ambtelijk stuk ‘blijft zitten’. Een schoolkind weet, dat het moet
zijn ‘het ligt in het voornemen’ en niet ‘het licht in het voornemen.’
W. ten K. te K. U wil een verzoek voor beter Nederlandsch tot de ‘groote pers’
richten? Dat behoeft niet: zij spant zich zóó voor goed Nederlandsch in, dat er
binnenkort een of meer dientengevolge aan overspanning bezwijken.
C.G.M. te M. (Ned. O.-I). Stellig loopt het de spuigaten uit, wanneer een
Nederlandsch bedrijf aan een Nederlandsche maatschappij in Nederlandsch Oost-Indië
zich van een vreemde, in dit geval de Engelsche taal bedient. Dat de maatschappij
bij welke U werkzaam is, verzocht heeft, zich tot haar in de algemeene landstaal te
wenden, verheugt ons en verplicht ons tot welgemeenden dank aan U. De
Nederlandsche Leeuw moet van zijn Vlaamschen rasgenoot het ‘klauwen’ maar eens
leeren!
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A.B. te 's-G. Voor de door U genoemde Ned. plaatsnamen zullen wij ons tot de
Ned. Spoorwegen wenden.
N.C.W.B. te H. Hartelijk dank voor Uw zeer op prijs gestelde medewerking. Het
bewuste antwoord bevredigt ons minder dan U, al was het alleen om de verschillende
drogredenen, die er in voorkomen. Zoo kan men alles goed praten.
B.A.V. te R. Dat eerst in de beteekenis van pas een germanisme zou zijn, kunnen
wij tot onze spijt U niet toegeven. Wel is het in deze beteekenis eenigszins verouderd.
Misschien kan U in Uw huidige woonplaats het Wdb. der Ned. Taal raadplegen; kijk
U dan eens in Deel III, II, kol. 3922.
A.F.J.R. te 's-G. De noot bij opblazen in het Alg. Hdbl. van 14 Mei 1930,
Ochtendblad 1, maakt de zaak gezond. Wij begrijpen Uw bezwaar niet.
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Het onderwijs in de moedertaal.
Een inzender beklaagt zich bij ons over de verwaarloozing van onze taal bij het z.g.n.
V.O. Waar hij de leeraren de schuld hiervan geeft, zijn wij het met hem eens. En niet
alleen wij; immers komen in onze dagbladen herhaaldelijk klachten van dien aard
voor. Maar.... tot haar groote spijt kan de Taalwacht niet meer doen, dan de openbare
meening, soms wel eens den een of ander door mondelinge overreding bewerken
Kan de inzender zelf dit niet?

Stelselmatig (en opzettelijk) Taalbederf.
De Zuidhollandsche boek- en handelsdrukkerij geeft een maandblad uit, gewijd aan
de belangen en liefhebberijen van de Haagsche huisvrouw. Dit gewijd aan is zeker
een vergissing; bedoeld wordt o.i. ongewijd voor, want, dat de Haagsche huisvrouw
zich in 't gebruik van haar landstaal zoo laat verengelschen, gelooven wij niet. Dit
maandblad heeft naar onzen smaak veel weerzinwekkends zelfs in zijn naam Mylady.

Rijkszuivelvisiteur.
Waarom geeft men dezen rijksambtenaar niet liever den naam Reichszuivelvisiteur,
Empire zuivelvisiteur, Rijksmilkvisiteur, Rijksmilchbutterkäsevisiteur? Is
Rijkszuivelonderzoeker te lang, niet deftig genoeg, omdat de naam dan geheel
Nederlandsch is?

Kamers
Besch. heer, m.1.,
ged. rustig huis op deft. stand (Laan Copes) bewonend, ziet daar van iets vrij komen
en zoekt, om dien toestand te continueeren, dien daarop te attendeeren, wien zoo
iets en event. ook wel eens conversatie apprecieert.
Brieven onder No. 1492 aan het Bureau van dit Blad.
Het bovenstaande taal- en stijlbloempje plukten we in ‘Het Vaderland’. Deze heer
m. 1. mag zich wel eens aanmelden bij de Taalwacht, maar eerst moet hij de lagere
school nog maar eens doorloopen om zijn Nederlandsche taalfouten (wien !) wat af
te leeren. En wat bedoelt hij eigenlijk? Welken toestand wil hij ‘continueeren’? Het
‘vrij komen’, het ‘deftige’ van den stand of zijn eigen ‘beschaafdheid’?

(Ingezonden).
De Examentijd.
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De eene helft der Nederlanders examineert weldra, de andere helft ondergaat dit lot;
zoo zegt men van den naderenden zomer. Arme candidaten, wier Nederlandsch een
slager (N.R. Ct. 1 Mei 1930, Avondbl. B) is; wien niet een goed leeraar ter vervoeging
heeft gestaan; die zuiver Nederlandsch niet kunnen daarstellen, enz. enz. Maar ook
arme examinatoren, die dit werk ook op goed Nederlandsch moeten beoordeelen!
Wat een teleurstelling voor de eenen, wat een hoofdbrekens voor de anderen!

Nederlandsche aardrijkskundige namen in Nederlandsch België.
Mr. H.P. Schaap wijst in het Weekblad van het Recht van 1 Mei 1930 er op, dat de
Nederlandsche wet van 19 Maart 1930 (Stbl. no. 88) de Brusselsche voorstad Elsene
den Franschen naam Ixelles geeft ondanks de door den bevoegden Minister toegezegde
beterschap. Eer de Nederlanders, zelfs Ministers geheel van francomanie zijn
uitgeziekt, zal de Schelde misschien al een Fransche rivier zijn!
Daarom heeten:
Oostende in het Nederlandsch Ostende;
Ronse in het Nederlandsch Renaix;
Geeraardsbergen in het Nederlandsch Grammont;
Tienen in het Nederlandsch Tirlemont;
Sint-Truiden in het Nederlandsch Saint-Trond!

Sortie.
Op het Nederlandsche gebouw der tentoonstelling te Luik, dat in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant wordt afgebeeld, staan de uitgangen alleen met ‘sortie’
aangegeven. Dit is blijkbaar een verfijnde hoffelijkheid: Nederlanders en Vlamingen
(zegt de Nederlandsche commissie hiermee) wijzen wij den uitgang niet.

Ingezonden.
Een Feestvreugde, maar met onvermengd.
Het ingezonden stuk van den heer E.D.J. de Jongh Jr. in Neerlandia (Maart 1930) is
ongetwijfeld geschreven met een Nederlandsch hart en verdient als zoodanig niets
dan sympathie. Hij beschouwt evenwel de leden van den (Nederlandschen) Klokkenen Orgelraad, die ‘hard meedoen om hun blijdschap te uiten’, terwijl hij ‘niet met
een woord hoort gewagen van leedwezen over het feit, dat deze zoo echt
Nederlandsche kunst van onzen vaderlandschen bodem verdrongen wordt door
Engelsche kunstenaars’, hier ten onrechte als tegenstanders. De heer De Jongh, die
blijkbaar op de hoogte is van beiaardcongressen, had kunnen weten, dat in 1925 op
het Beiaard-Congres te 's-Hertogenbosch door Dr. A. Vas Nunes, lid van den
Nederlandschen Klokken- en Orgelraad, eene voordracht is gehouden, die aldus
eindigde: ‘Vlaanderen en Holland bezitten nog vele heerlijke klokken, maar de edele
kunst, ze te maken, is er met hunne groote meesters ten grave gedaald. En het wordt
ons in dezen tijd maar al te gevoelig bewezen, dat de kunst is ‘overgewaaid’. De
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kunst, dat wil in dit geval zeggen: het kunnen. In Nederland is ook het eerst eene
poging gedaan, om den verloren weg tot het kunnen weer te vinden. Langs den weg
van natuurwetenschappelijk onderzoek, waarbij ook de ooren eene taak van beteekenis
hebben te vervullen, zullen wij het ver kunnen brengen. Daarvoor zijn offers noodig,
offers van tijd en geld. Mogen Vlaanderen en Holland zich het als plicht rekenen,
hunne daarvoor aangewezen mannen aan te zoeken en in de gelegenheid te stellen,
naar behooren op den weg voort te gaan, die reeds in 1908 door een hunner is
betreden.’ Aan diezelfde woorden, later te Mechelen gesproken, heeft de spreker o.a.
toegevoegd: ‘De resultaten van dat werk, in de Nederlandsche taal openbaar gemaakt,
waren onvolkomen, maar geenszins van belang ontbloot. Daarom is er hulp gevraagd,
om dat Nederlandsche werk voort te zetten, maar er is geene hulp geboden.’
Hieruit kan de heer De Jongh zien, dat de N.K.O. reeds in 1925 het leedwezen
uitte over de verloren gegane vaderlandsche kunst, dat hem thans bezielt. Ja, dat
leedwezen is grooter dan dat van den Heer De Jongh, immers diens opgave van den
toestand is nog geflatteerd: zelfs het klokkenspel te Hattem is niet Nederlandsch, het
is geheel nieuw gegoten door Taylor!
Maar de heer De Jongh vergist zich wederom, wanneer hij zegt, dat ‘het toch
bewezen is, dat de drie Nederlandsche klokkengieterijen, die we nog hebben, daartoe
(nl. tot het gieten van op zich zelf staande klokken) zeer wel in staat zijn.’ Zeer wel?
Het beste, dat zoo nu en dan eens voor den dag komt, kan niet in de schaduw staan
van hetgeen Engelsche gieters onmiddellijk op verlangen afleveren.
De N.K.O. verwacht met den heer De Jongh: Zal de tijd nog eens aanbreken, dat
onze ooren zullen worden gestreeld door het geluid van Vaderlandsche klokken,
doordat men niet meer tot onze schande en m e t v é é l leedgevoel het eene klokkenspel
na het andere en de eene klok na de andere in Engeland bestelt?
Maar met deze verzuchting alleen zijn we er niet. Offers, offers van tijd en geld
zijn noodig. Er moet eene behoorlijke gelegenheid komen, om langs
wetenschappelijken weg proeven te nemen. Er zal moeten worden gegoten, niet om
te v e r k o o p e n , maar om te l e e r e n , wat men in Engeland
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reeds hééft geleerd. De gieters en vermogende belangstellenden moeten de handen
ineenslaan, tot het instellen van een k l o k k e n -l a b o r a t o r i u m , voorzien van alle
moderne natuurkundige hulpmiddelen en zich daarbij de voorlichting verschaffen
van de weinige ter zake kundigen, die ons land telt. Dan mogen wij verwachten, dat
onze Vaderlandsche klokken weer gaan vullen onze eigen torens en die van 't
buitenland. Gelijk in vroegere tijden.
Namens den Nederlandschen Klokken- en Orgelraad.
G. VAN DER LEEUW. Voorzitter.
A. BROM Jr. Secretaris.

Weg met den Raadskelder.
In de Mei-afl. van Neerlandia staat onder de ‘Nieuwe Leden’ o.a. vermeld de waard
van den Raadskelder te Utrecht.
Moet het Duitsche ‘Ratskeller’ dan toch bij ons het burgerrecht verkrijgen? 't Is
al een eind op weg, getuige o.a. het feit, dat in de lantaarn aan het politiehuis nabij
het Jaarbeursgebouw te Utrecht met dit woord verwezen wordt naar den
Raadhuiskelder. Een Raadskelder doet denken aan een gelegenheid, om weerspannige
raadsleden op te bergen; de Raadhuiskelder heeft niets met den Raad te maken.
Waarom dan een onjuiste voorstelling in de hand werken en tegelijk onze taal
bederven? Ds. F.W. DRIJVER.

Mededeelingen.
Oranje-herinnering in Canada.
Uit Manitoba bericht men ons, dat in die streek jaarlijks op 12 Juli een groote
bijeenkomst met optocht wordt gehouden van de z.g. ‘Oranje Lodge’. Dit is een soort
godsdienstige Lodge, waarvan de leden een teeken dragen aan een oranje band. Het
draagteeken vertoont de beeltenis van den Koning-Stadhouder Willem III, gezeten
op een paard. Op genoemden datum gaan alle vrouwen, in het wit gekleed en met
genoemd draagteeken getooid, naar de kerk, vergezeld van haar mannen.
Kan een onzer lezers ons iets naders meedeelen over den oorsprong en de
beteekenis van dit gebruik in die streek.

Rolprent - Nederland.
Onze rolprent Nederland vindt in Zuid-Afrika veel bijval.
Zij werd reeds vertoond op 20 Maart door de Nederlandsche Vereeniging te
Johannesburg en ook in de Engelsche bladen de ‘Rand Daily Mail’ en de ‘Star’
geprezen. De tekst is alleen in het Nederlandsch, wat geen beletsel was voor vele
Engelschen, om ‘mooi Nederland’ te komen bewonderen.
Op 4 en 5 April was Pietersburg aan de beurt, 10 April Heidelberg, 17 April
Nijlstroom, waar de vertooning ten bate van het aldaar op te richten ‘Volkshospitaal’
was.
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Men hoopt de rolprent nog naar Warmbad, Volksrust, Ermelo, Lijdenburg en
Standerton te zenden. Wanneer Transvaal er van genoten heeft, hoopt men haar met
even goeden uitslag in den Oranje Vrijstaat te doen vertoonen, waarna zij, vóór haar
terugkeer naar Laan 34, Den Haag, wellicht nog in de Kaapprovincie een rondreis
zal doen.

De Afrikaansche Boeren in Argentinië.
Volgens Ons Weekblad, orgaan voor de Nederlandsche nederzetting in Argentinië,
zal er van den terugreis der Boeren of van een deel der Boeren, die te Chubut in
Argentinië gevestigd zijn, vermoedelijk niets komen. Uit brieven, te Chubut
ontvangen, blijkt, zegt het blad, dat in regeeringskringen in de Unie het door
Afrikaansche bladen, ook door Neerlandia vermelde plan geen instemming vindt.
De regeeringslanderijen in de Unie zijn gering en er is in Zuid-Afrika zelf veel vraag
naar. Het zal dus waarschijnlijk dààrop neerkomen, dat de Unieregeering zich bereid
zal verklaren, aan Chubutsche boeren, die op eigen kosten naar Zuid-Afrika
terugreizen, land af te staan op afbetaling tegen de gebruikelijke voorwaarden. De
groote meerderheid zal dus den overtocht zeker niet wagen. Gelukkig verzekert Ons
Weekblad, dat, hoe ongunstig de tijden ook zijn, van gebrek in de Boerenkolonies
geen sprake is.

Vragen om inlichting.
In het Volksraadbesluit van de Z.A.R. van 27 Mei 1876 staat te lezen, dat het
vlaggenlied van de Z.A.R., vervaardigd door W.P. van Hengel en op muziek gezet
door J.W. Berner, met genoegen ontvangen is en den voorzitter is opgedragen dien
heeren dank te brengen voor hun belangstelling.
De Volksraad verklaart ‘dat lied te zijn het vlaggenlied van de Z.A.R. met opdragt
aan de Regeering om het te laten drukken en voor het publiek verkrijgbaar te stellen
tegen een geringen prijs’. (Zie ook de Staatscourant van 22 Nov. 1876 No. 660).
Wie kan ons dit lied bezorgen?
Wie kan ons een Meinr. van Neerlandia 1923 bezorgen?
En welke bezitters van ons Gedenkboek (1898-1923) willen dit ons afstaan of
verkoopen?

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
H.L. Zalme Jr., Dir. N.V. Glashandel & Industrie v/h fa. H.L. Zalme & Zonen,
Heemskerkstr. 31,

's-Gravenhage

Mr. C.J. Snijders, Dir. Onderlinge Lvensverz. v. Eigen Hulp, Hofzichtlaan 13,

's-Gravenhage
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J.H. Theunissen, Dir. Ned. Ind. Handelsbank, Rotterdam, Stadhouderslaan 7,

's-Gravenhage

J.C.H. van Duyl, Werktuigkundige, Oostzeedijk 12,

Rotterdam.

J.F. Vervloet Sr. Dir. v/h Hollands Veem, Westersingel 87,

Rotterdam.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Grvenhage.

Gewone Leden
Ir. H. Winkelman, Dir. N.V. Ateliers v. Kunstnijverheid ‘Winkelman’, Westerstraat Amsterdam.
99,
Mr. J.E. Drievoet, Adv. & Proc. Stadhouderskade 99

Amsterdam.

F.E. Dozy, Tandarts, Stadhouderskade 69,

Amsterdam.

Mr. L.D. Frank, Adv. & Proc. Stadhouderskade 62,

Amsterdam.

J. Hammink, Koopman, Stadhouderskade 62,

Amsterdam.

O.Z. van Sandick Jr., N.V. Automobiel Mij. De Fremery & Greeve, Westeinde 20, Amsterdam.
M.J.N. Wakkie, Effectenhandelaar, Rozenburglaan 32,

Rotterdam.

J.G. Gleichman, Westerstraat 21,

Rotterdam.

J.A.C. Voorhoeve H. Czn, Commissionair in Effecten, Maaskade 159,

Rotterdam.

Dirk van Klaveren, Vischhandelaar, Avenue Concordia 18

Rotterdam.

D.A.C.v.d. Hoorn, Tandarts, Wilhelminastr. 64,

Haarlem.

C.J. Bisschop, Ned. Rijwielcentrale, Gr. Houtstraat 68,

Haarlem.

B. van Tello Jzn., Raamsingel 18

Haarlem.

Dr. D.J. Kok, Dierenarts, Raamsingel 28

Haarlem.

H.W. Wierda, Adv. & Proc., Janskerkhof 1,

Utrecht.

J.J. Besters, Lange Jansstraat 1,

Utrecht.

H. van Duyn, Vredenburg 1,

Utrecht.

W.C. Verkerk, Vischmarkt 3,

Utrecht.

F.J. Keers, Banketbakker, Vredenburg 15,

Utrecht.

K.J. Karssen, (fa. Perry & Co.) Oude Gracht 143,

Utrecht.
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H.B. Berghuys, Alg. Secr. Nationaal Verbond v
Gemeente Ambtenaren Westerstraat 9,

Utrecht.

P. Blaas, Oude Gracht 114,

Utrecht.

J. de Leeuw. Adj. Dir. N.V. Verz. Mij. ‘Het Holl.
Kruis’, V.d. Marckstraat 5,

Voorburg.

A. van Straaten. Amalia-v.-Solmsstraat 107,

's-Gravenhage.

Arnold Cohen, Likeurstoker, Stationsweg 52,

's-Gravenhage.

Ir. A.O. Schut, Kwartellaan 46,

's-Gravenhage.

K.L. de Boevère, Procuratiehouder der Nationale
Betonbouw, Goudenregenstraat 161,

's-Gravenhage.

A.N. Govers, Jan Hendrikstraat 1,

's-Gravenhage.

Mr. E. Belinfante, Emmastraat 166,

's-Gravenhage.

Mr. D. Krantz, Dir. Amsterd. Liquidatiekas, Kantoor
Rotterdam, Bankastraat 131,

's-Gravenhage.

G. Volkers, Rijwielhandel Burgers E.N.R., Nobelstraat Utrecht.
20
H. Platteel, Agent Alg. Handelsbank, Molenstraat 17, 's-Gravenhage.
P.J. Vervloet, Leuvensche straat 53,

Scheveningen.

H. Palm, Insp. der Spoorwegpostkantoren,

Bilthoven.

C.J. ten Cate, Notaris, Parkweg 7,

Deventer.

L.v.d. Steen, Maatschoenmaker, Brink 100

Deventer.

P.J. Nas; fa. Wed. G.J. Eilander, Kantoorboekhandel,

Deventer.

G.W. Haarbrink, Piano- & Orgelmagazijn, Kl.
Overstraat 41

Deventer.

K. Bakker Dzn., Architect, Stationsweg 19,

alkmaar.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

D.C. Zuidam, Drukker, Voor Clarenburg 10,

Utrecht.

Opg. door het Bestuur der Afd.

Utrecht.

H.H. Samson, Plantsoen 7,

Leiden.
Opg. door het Bestuur der
Groep Suriname.

H.J. Noordewier, Witte Rozenstraat 21,

Leiden.

Dr. E.J.W. Holleman, IJselkade 17,

Zutphen.

S.G. Manger Cats, Beukenhof E 329a,

Eefde bij Zutphen.

Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
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Jongeliedenafdeeling.
Mej. A. Bouma, Verhulststraat 69,

's-Gravenhage.

Opg. door het Best. der
Jongel. Afd.

's-Gravenhage.

Groep Nederl.-Indië.
F.W.P. Jansen, Ambt. I.U. en A.

Weltevreden.

A.C. Burgersdijk, Chef. Ace. Dienst Mij. Nederland,

Weltevreden.

J.A.E. Rikkert, Ambt. Rekenkamer,

Weltevreden.

W.H. Tjie,

Weltevreden.

H.A. Koot, Ambt. Kadaster,

Weltevreden.

G.H. Tankink,

Weltevreden.

A.L. Soffner,

Weltevreden.

A. de Rooy,

Weltevreden.

G.H. Hoover, Onderwijzer,

Weltevreden.

E. Straatemeijer, Dir. K.P.M.

Weltevreden.

G. Breunis, Planter,

Weltevreden.

J. Canters, Admr. K.P.M.,

Weltevreden.

Mevr. A. Treffers-Maris, Leerares,

Weltevreden.

W. Prins, Hoofdopz. Gevangenis,

Mr. Cornelis.

M. Roespandi, Schrijver wd,

Toeloeng
Agoeng.

Soemardjo, Opzichter,

Grissee.

Soetan Awaloedin, le Kl. Landraad,

Indramajoe.

G. Gallas, Adm. ondern. Lodaja,

Bandoeng.

Otto Knaap,

Bandjermasin.

P. Walsen, Opz. B.O.W.,

Negara (Bali).

Joh. Urbach, Beambte B.P.M.,

Pladjoe
(Palembang)

H. Lion, Planter,

H. Plered.

J. van Popta, Onderwijzer,

Garoet.
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W. Burghard,

Tjiamis.

Mej. C.H.L. Stout,

Semarang.

J. Schuyleman,

Semarang.

Mr. J.C. Th. Pull ter Gunne, Referendaris,

Semarang.

P. Smit, Controleur B.B.,

Pagar Alam.

Mr. T.C. Lekkerkerker, Voorzitter van den Landraad,

Palembang.

G.W.v.d. Meulen, Boekh. Int. Cr. en Handelsvereniging Rotterdam,

Palembang.

Dr. Th. Pigeaud,

Solo.

Mr. L.E. Movig, a.t.b. landraad,

Soekaboemi.

C.P. Andoetoe, pol. opz.

Karimon
(Riouw).

Allen opg. door het Bestuur der Groep

Ned.-Indië.

W.J.J.C. Paré, Insp. Levensverzekering,

Soerabaja.

A.C. van Duinen Montyn,

Soerabaja.

H.I. Bussemaker, Burgemeester,

Soerabaja.

R.M.P. Sosro Rawito,

Semarang.

B.A. Lacroix, Onderwijzer,

Semarang.

F.P.H. van Alfen,

Palembang.

W. Ballizani,

Palembang.

A.A. van den Byllaardt,

Palembang.

A.J. Beversluis, Opperhoutvester,

Palembang.

A.G. Crevecoeur,

Palembang.

K. Detemeyer,

Palembang.

A.J. Dahler,

Palembang.

B. Evers,

Palembang.

H.E.K. Ezerman, Resident,

Palembang.

C.J. van Haastert,

Palembang.

H.W. Jonker,

Palembang.

J. van de Kasteele,

Palembang.

J.A.F. Kok,

Palembang.

W. Kerkmeyer,

Palembang.

W.A. van der Laan,

Palembang.

D. Lagerwaard,

Palembang.

W. van Looy,

Palembang.

W.F.H. Metzelaar,

Palembang.
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F. Meeus,

Palembang.

C. Maathuis, Notaris,

Palembang.

A.J.E. van der Mey,

Palembang.

Ir. R. Nessel van Lissa, Burgemeester,

Palembang.

Ir. W.H. Oosten,

Palembang.

P.C. Post,

Palembang.

R. Povet,

Palembang.

H. Prins,

Palembang.

P.J. Rotscheidt,

Palembang.

J.A. Rochat,

Palembang.

H.J. de Roos,

Palembang.

De Roo van Alderwerelt,

Palembang.

Stevels,

Palembang.

J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

Palembang.

J. Tokkie,

Palembang.

G. Viezee,

Palembang.

J. de Waard,

Palembang.

C.E. Wenckebach,

Palembang.

G.N. van Wieringen,

Palembang.

H. Wiggerts,

Palembang.
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned. Indië.

Groep Suriname.
Ir. W.E.K. Baron van Lijnden, Groote Combé,

Paramaribo.

Opg. door het Bestuur der
Groep Suriname.
P. Mac Donald, Insp. van Politie, Wagenwegstr,

Paramaribo.

Redactie van de Banier,

Paramaribo.
Opg. door het Bestuur der
Groep Suriname.

A.C. Oerlemans, Adres: Westindische Comp.,
Prinsengracht 747,

Amsterdam.

J. Manschot, Administrateur,

Marienburg.

E. Van Hecke, Districtscommissaris,

Albina.
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Leden, werft Leden!

[Nummer 7]
De Nederlandsche taal in de Nederlandsche gebieden in Oost- en
West-Indië.
Gelijktijdig kwamen twee dagbladartikelen tot ons, één van de ‘Sumatra Post’ en
één van de ‘Banier’ te Paramaribo.
In het eerste wordt gepleit voor de verbreiding onzer taal onder de inlandsche
volken in Ned.-Indië, in het andere wordt geklaagd over haar mishandeling in
Suriname.
Deze artikelen zijn ons aanleiding gevolg te geven aan een reeds lang gekoesterd
plan, om in ons maandblad de aandacht te vragen voor de groote belangen, welke
aan het gebruik onzer taal in de Nederlandsche gebieden in Oost- en West-Indië
vastzitten.
Indië is op den weg, die leidt naar de meerderjarigverklaring; Curaçao, dat vele
jaren achtereen aan het Moederland veel geld kostte, is vrij plotseling financieel
zelfstandig geworden. Suriname kan den weg naar de stoffelijke welvaart nog niet
terug vinden, maar dat kan anders worden.
Geweldig is de ontwikkeling van Ned.-Indië op verschillend gebied, een
ontwikkeling, die afgunst wekt en sommigen, opgehitst door de Russische
revolutiestokers, het hoofd op hol heeft gebracht.
Curaçao is een zeer belangrijk station geworden in Zuid-Amerika, dat ook in
handen van eenige andere natie deze tot groot voordeel zou kunnen zijn.
Veel zwaarder dan daarvóór is nà den wereldoorlog de strijd om het bestaan
geworden. Dat geldt voor de menschen, maar ook voor de staten.
Dat is geen reden tot klacht. Strijd staalt. Hij komt de karaktervorming en de
gezondheid van het lichaam en den geest ten goede. Het wachtwoord zij dus: de
oogen open houden en hard werken.
Het schoone streven naar behoud van den vrede tusschen de staten en naar
aankweeking der vriendschappelijke gevoelens tusschen de volken worde met alle
macht gesteund, maar dit ontslaat niet van den plicht de uiterste krachten in te spannen,
om de onder de zon veroverde plaats te behouden en voor zooveel noodig beter
bewoonbaar te maken. Dat geldt voor de staten, zoowel als voor de individuen. Het
is de plicht van alle Nederlanders om mede te arbeiden aan den verderen opbouw
van het Nederlandsche Rijk, als een stevige eenheid.
Daarvoor is noodig een wijs en rechtvaardig bestuur, gericht op de geestelijke en
stoffelijke welvaart der onder de monarchie levende volken, waarbij de
saamhoorigheid in het Nederlandsche Rijk op den voorgrond behoort te staan, hoever
overigens de zelfstandigheid der deelen zich moge ontwikkelen.
Een bij uitnemendheid krachtig bindmiddel is de gemeenschappelijke taal.
De Zuidamerikaansche republieken zijn reeds lang geen Spaansche bezittingen
meer, maar juist in de laatste jaren zijn de banden tusschen Spanje en die republieken,
waar het Spaansch de landstaal is, weer nauwer toegehaald.
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Deze ervaring, die trouwens een oude bekende stelling bevestigt, zij een duidelijke
vingerwijzing voor den weg, dien Nederland in Ned.-Indië en in Curaçao ten aanzien
der taal heeft te volgen.
Wij noemen hierbij Suriname niet, want in onze twaalfde Nederlandsche provincie
op de Noordkust van Zuid-Amerika is het Nederlandsch de algemeene voertaal, maar
daar voelt dan ook de inheemsche bevolking zich Nederlandsch, onwankelbaar trouw
aan de Koningin, en een met het volk in Europeesch Nederland.
Toch is de toestand in Suriname blijkbaar niet in orde. Anders zouden niet
noodkreten van daar tot ons komen over de verwaarloozing van het onderwijs in
onze taal.
In Curaçao leeft men in het Papiementsch.
Het is mogelijk, dat dit eigen taaltje niet gemist kan worden, maar het is zeker dat,
wanneer de Curaçaosche overheid met kracht en beleid aan het werk gaat en volhoudt,
het Nederlandsch in dit Nederlandsche gebied de plaats kan krijgen, waarop het
aanspraak heeft.
Daarvoor is in de eerste plaats noodig: eerbied van de Nederlanders in Curaçao
voor hun taal, zich openbarende in het zuiver spreken en schrijven,
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en voorts waar 't maar eenigszins kan, gebruik van onze taal in den omgang met de
bevolking.
Aan het onderwijs in het Nederlandsch behoort natuurlijk ook in dit gebiedsdeel
de uiterste zorg te worden besteed. Anders kan de grootste toewijding van
Nederlandsche zijde niets uitwerken.
Voor Ned.-Indië met zijn sterk op den voorgrond tredende Nederlandsche belangen
is het taalvraagstuk uit den aard der zaak uiterst gewichtig.
De beteekenis van de Nederlandsche taal als middel tot toenadering tusschen de
verschillende rassen is door de Nederlanders in Oost-Indië pas heel laat ingezien, en
wordt misschien nog niet voldoende begrepen.
De eerste inlandsche jongelieden, die Nederlandsch geleerd hadden, durfden met
die kennis haast niet voor den dag te komen, en de Nederlanders moedigden hen
geenszins aan, om zich van de taal te bedienen. Eerst waarschijnlijk zonder er veel
bij te denken; 't was nu eenmaal altijd zoo geweest, dat ze met inlanders Maleisch,
of als zij die verstonden de landstaal spraken. Maar toen het getal der Nederlandsch
kennende inlanders toenam, toen er waren, die zich uit eigen beweging van die taal
bedienden, begonnen vele Nederlanders daarin een bewijs te zien van overmoed,
van een streven om zich met de blanken gelijk te stellen, en onder de
bestuursambtenaren waren er, die niet toestonden, dat inlandsche ambtenaren hen in
het Nederlandsch toespraken, omdat zij daarin een bedreiging zagen voor het
Nederlandsch gezag.
Gelukkig is dat maar een voorbijgaand verschijnsel, maar geheel verdwenen schijnt
het ook thans nog niet, want waarom anders zou, nog niet lang geleden, de
Gouverneur-Generaal weer een aanschrijving gericht hebben tot de ambtenaren, om
zich overal, waar dat mogelijk is, in den omgang met inlanders van de Nederlandsche
taal te bedienen?
Dat dit nog noodig was, is een bewijs, dat de kracht van de taal als bindmiddel
nog niet algemeen wordt begrepen. Het besef, dat wij allen, ongeacht ras of
godsdienst, burgers zijn van denzelfden staat, onderdanen van dezelfde Koningin,
kan niet beter bevorderd worden dan door ons in den omgang te bedienen van dezelfde
taal, de Nederlandsche. Een deel der inlanders-revolutionairen ziet dat blijkbaar wel
in; zij zouden zich anders niet tegen de bevordering van de kennis onzer taal onder
de inlanders verzetten.
Het spreekt vanzelf, dat de groote massa in afzienbaren tijd niet tot de kennis van
Nederlandsch kan worden gebracht; het kan natuurlijk de bedoeling ook niet zijn,
dat de inlandsche talen zouden verdwijnen. En het is wel merkwaardig, dat het
Nederlanders zijn, die het eerst het gevaar hebben ingezien, dat de inlandsche
intellectueelen hun eigen taal zouden verwaarloozen. Hiertegen echter waken zij
thans zelf, in samenwerking met de Europeanen, in het Java-Instituut.
Maar wij moeten gestadig voortgaan met uitbreiding van de gelegenheid voor de
inheemsche bevolking in al onze overzeesche gebieden, om Nederlandsch te leeren
en de beste aanmoediging, om van die gelegenheid gebruik te maken is, dat de
Nederlanders in den omgang met hen zooveel mogelijk onze taal gebruiken. Aldus
werken zij aan de bevestiging en de versterking der éénheidsgedachte in de verspreide
Nederlandsche gebieden. Met Inlanders een gesprek in het Nederlandsch voerende,
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laat men zich meer gaan; men voelt en denkt anders; men is geheel anders gestemd
dan wanneer men een Inlandsche taal moet gebruiken.
Wij worden aldus vertrouwd met de gedachte samen te behooren tot denzelfden
staat en samen dezelfde groote belangen te hebben.
De Nederlanders in de Nederlandsche gebieden in Oost en West moeten zich de
dragers van de Nederlandsche beschaving voelen, degenen op wie het in de eerste
plaats aankomt, om het schoone Rijk der Nederlanden gaaf en welvarend aan het
nageslacht over te geven.

Dr. W. van Everdingen. †
Op den dag na zijn terugkeer uit Indië, waar hij een bezoek aan zijn daar wonende
kinderen had gebracht, overleed 7 Juni te Bilthoven dr. W. van Everdingen, die een
lange reeks van jaren zich aan ons Verbond heeft gewijd als directeur der
Boekencommissie, d.w.z. als de ziel, de stuwkracht van de groote organisatie tot
vorming van een boekenmagazijn met het doel daaruit te putten voor de verzending
van boeken, tijdschriften en kranten naar alle hoeken der aarde, waar Nederlanders
of stamverwanten het verlangen daarnaar uitspraken. De heer Van Everdingen werd
daarbij ter zijde gestaan door zijn ‘staf’, eenige Rotterdamsche dames en heeren, die
hun vrije middagen beschikbaar stelden voor den zoo bescheiden maar uiterst nuttigen
arbeid in het boekenmagazijn.
Het werk van de Boekencommissie is altijd geweest en is nòg een der mooiste
onderdeden van de Verbondsbemoeiingen.
Wij zullen nooit vergeten, dat het voornamelijk de schepping van dr. Van
Everdingen is geweest, die er zich een onvergankelijken eerenaam in het Verbond
door verworven heeft.
Zijn belangstelling ging vooral uit naar Zuid-Afrika. Den Boerenoorlog leefde hij
mee als een worsteling van den Nederlandschen stam voor zijn handhaving in dat
deel der aarde. Hij wijdde er een werk in 3 deelen aan en zijn woning in Bilthoven
had Generaal Beyers tot peet.
Aanvankelijk zal hij dan ook wel in hoofdzaak gedacht hebben aan Zuid-Afrika,
toen het plan bij hem rijpte onder de A.N.V.-vlag een instelling in 't leven te roepen
tot bevrediging der behoefte aan Nederlandsche leesstof in andere landen. Maar
voorkeur liet hij niet blijken. Hij had den juisten kijk op hetgeen de taak was van het
A.N.V. in haar volle breedheid voor Nederlanders en stamgenooten in de geheele
wereld.
Zegenrijk was ook zijn werk voor de Nederlandsche Zeemanshuizen, die aan hem
de toezending van zoovele kranten, tijdschriften en boeken danken.
In het A.N.V. zal de naam van dr. Van Everdingen voortleven in groote
dankbaarheid en waardeering.
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De Nederlandsche Taal bij officiëele internationale aangelegenheden.
In een Legerorder van den Nederlandschen Minister van Defensie is het volgende
medegedeeld:
‘In verband met een ter zake door den Raad van Ministers genomen beslissing
wordt bij deze ter kennis gebracht, dat als begroetingstaai bij internationale congressen
e.d. van Regeeringswege het Nederlandsch gebezigd zal worden. Daarna kan, hetzij
in het gesproken woord, hetzij in schriftelijke vertaling, van andere talen gebruik
worden gemaakt.
‘Hetgeen voor congressen e.d., d.w.z. voor begroetingen, Regeeringsontvangst
enz. geldt, dient, zooals van zelf spreekt, ook zooveel mogelijk in het oog te worden
gehouden, indien buiten de grenzen door vertegenwoordigers van de Nederlandsche
Regeering wordt gesproken.’
Wie gelezen heeft van dien regeeringsvertegenwoordiger, die, in een Vlaamsche stad
sprekend, zich verontschuldigde, dat hij zich van zijn moedertaal bediende en wie
daarbij zich heeft afgevraagd: is dat nu in den geest der Regeering? - die gevoelt
over de beslissing van den Ministerraad voldoening en blijde verrassing. Gelukkig!
De Regeering toont te begrijpen, wàt de nationale waardigheid eischt.
Daarmede heeft zij tevens een voorbeeld gegeven aan het Nederlandsche volk,
waarvoor zulk een vóórgaan geenszins overbodig is.
De vreemdelingen, die een ernstige studie van het Nederlandsche volkskarakter
hebben gemaakt, wijzen er altijd op, dat de Nederlanders meer dan andere volken
den familiekring in eere houden. Dit is 't gevolg van de overheerschende neiging,
om teruggetrokken te leven. Vandaar dat de Nederlander veelal een eenling genoemd
wordt.
Wat de Nederlander wenscht voor zichzelf, voor zijn vertrouwden kring, verlangt
hij ook voor het volk in 't algemeen en hij heeft er vollen vrede mede, wanneer het
buitenlandsch beleid zijner Regeering er op gericht is, zich zoo min mogelijk met
internationale aangelegenheden in te laten.
Een Nederlander, die zich doet gelden, wordt al gauw parmantig genoemd en de
Regeering die 't zelfde tegenover het buitenland doet, loopt de kans 't verwijt te
hooren, dat zij 't land in gevaar brengt.
Met dezen trek in het Nederlandsche volkskarakter gaat gepaard een in breede
kringen van het Nederlandsche volk heerschende, ontstellende onverschilligheid
voor en een niet minder ontstellende onkunde van internationale vraagstukken, ook
wanneer het eigen land, zelfs in belangrijke mate, er bij betrokken is. Dit alles staat
natuurlijk met elkaar in nauw verband en vloeit uit elkaar voort.
En, voor zoover men er al een oordeel over heeft, ziet men die vraagstukken te
weinig, zooals zij zijn en vooral: zooals zij in het buitenland worden beschouwd; te
veel, zooals men ze zelf wil zien.
Het betreft hierbij zeer groote nationale belangen.
Zal het Rijk der Nederlanden zich in zijn tegenwoordige beteekenis en omvang
kunnen handhaven, dan is daarvoor onder meer noodig, dat het Nederlandsche volk,
en dus in de eerste plaats zijn Regeering, zich rekenschap geeft van de belangrijke
en tevens ook kwetsbare positie van het Rijk in de rij der staten.
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Het streven moet in de eerste plaats gericht zijn op versterking van de volkskracht
en aankweeking van een gepast gevoel van eigenwaarde, dat behoedt voor een
vernederende houding in het officiëele en het officieuse verkeer met andere volkeren.
Een waardige houding van een kleine Mogendheid, die waakt voor haar rechten
en doet gevoelen, dat ook zij in haar cultureele en economische beteekenis voor
andere volken waarde heeft, vindt eerbiediging zelfs bij groote Mogendheden.
De in den aanvang genoemde beslissing van den Raad van Ministers heeft derhalve
een bijzondere beteekenis. Zij is een lichtend voorbeeld voor de vele onverschilligen
en twijfelmoedigen en geeft hoop op een volgehouden waardige houding in de vele
gevallen, die zich in het steeds drukker wordend internationaal verkeer zullen
voordoen, waarin Nederland kan toonen, zonder zich op te blazen, zich zijn beteekenis
bewust te zijn.
Bij dit alles komt nog, dat de intellectueele Nederlander meestal één of meer
vreemde talen gemakkelijk hanteert en daarvan gaarne doet blijken. Dit laatste is
veelal niet een uiting van bluf, maar vloeit dikwijls voort uit de neiging, om zich niet
te doen gelden, om zich liever te schikken naar den vreemdeling dan van dezen te
vorderen, dat hij zich naar hem schikt. Maar intusschen is het gevolg, dat men zich
ook van een vreemde taal bedient, wanneer het gebruik der moedertaal plicht is,
althans zonder bezwaar die taal kan worden gebruikt.
Wij meenen in 't licht te hebben gesteld, dat de beslissing van den Nederlandschen
Raad van Ministers van bijzondere beteekenis is en ook in haar gevolgen belangrijk
zal zijn.
De Regeering heeft thans haar standpunt bepaald en zal, wil zij er trouw aan blijven,
't niet bij deze beslissing kunnen laten.
Wij denken dan ook aan het diplomatieke verkeer, waarin aan het gebruik der
Nederlandsche taal uitbreiding behoort te worden gegeven, in de eerste plaats met
België. Ons dunkt, dat de regeering van het land, waar het Nederlandsch naast het
Fransch de officiëele taal is, het volkomen zal billijken en waardeeren, wanneer de
regeering van het land, dat de bakermat der Nederlandsche taal is, zich met haar in
die taal onderhoudt. Dat dit geen ijdele veronderstelling is, bewijst het feit, dat de
gezant der Unie van Zuid-Afrika te 's-Gravenhage met de Nederlandsche regeering
briefwisseling voert in het Nederlandsch.
De Regeering heeft met haar beslissing tevens een fijn lesje gegeven aan het
Nederlandsche volk, dat, hopen wij, zal toonen er zich naar te willen gedragen.
d.K.

Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een organisatie, die haar
vertakkingen heeft over de heele wereld, overal waar Nederlanders gevestigd zijn.
Die organisatie kan een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar verre landen, waar
grootere of kleinere nederzettingen van Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij
zelf kunnen een steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond door middelen
aan de hand te doen om den band met het stamland te versterken. Het is dus in hun
en in ons belang, dat het hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt
daarvan mededeeling te doen aan het Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Nederland.
Intellectueele toenadering tusschen Nederland en België.
In het laatst van Mei, te laat dus om er in het Juninummer van Neerlandia over te
spreken, is de benoeming bekend gemaakt van de leden der Nederlandsche afdeeling
van de vaste technische commissie, bedoeld in art. 2 van het Verdrag betreffende
intellectueele toenadering tusschen Nederland en België.
Benoemd werden:
a. tot lid en ondervoorzitter: mr. J. Limburg, lid van den Raad van State, te
's-Gravenhage;
b. tot leden: dr. J.A.J. Barge, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden; R.N.
Roland Holst, hoogleeraar-directeur van de Rijksacademie van beeldende kunsten
te Amsterdam; dr. J. Schrijnen, hoogleeraar aan de Roomsch-Katholieke
universiteit te Nijmegen, en C.T. Stork D. Wzn., industrieel te Hengelo (O.);
c. tot secretaris: mr. H.J. Smidt, referendaris aan het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen.
De leden der Belgische afdeeling zijn reeds enkele maanden vroeger benoemd.
De vaste technische commissie kan dus nu aan 't werk gaan. Ons dunkt, dat 't niet
overbodig zal zijn, er eenigen spoed achter te zetten, nu men na de onderteekening
van het Verdrag twee en een half jaar heeft laten voorbijgaan, zonder er een begin
van uitvoering aan te geven.
Op de beteekenis van het Verdrag zullen wij niet meer de aandacht vestigen. Wij
hebben dat drie jaren geleden uitvoerig gedaan.
Met spanning wachten wij de daden der vaste technische commissie af.
Lettende op de beslissing van den Raad van Ministers over het gebruik der
Nederlandsche taal op Congressen en dergl., hebben wij goed vertrouwen, dat de
Regeering zal zorgdragen, dat het Nederlandsch de taal der commissie zal zijn. Wij
meenen, dat dit nu van zelf spreekt. Ware 't anders, dan zou Nederland zijn taal
verloochenen in een omgeving, waarin men geacht mag worden onze taal te
beheerschen.
De Belgische Regeering zal toch in een Belgisch-Nederlandsche commissie geen
leden hebben benoemd, die het Nederlandsch niet voldoende machtig zijn.
En nu aan 't werk, commissie! Uw taak is voorloopig uiterst bescheiden, maar kan,
met geleidelijke uitbreiding, voor beide landen, verstrekkende, gelukkige gevolgen
hebben.
d.K.

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van ons kantoor Laan 34,
's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve des Zaterdags, geopend van 10-12 en van
2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 20 ct.
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Durft U het Wagen?
Durft U het wagen met Nederlandsch fabrikaat, Nederlandsche wetenschap,
Nederlandsche kunst?
- Liever niet! Als U eens eerst naar het buitenland ging?
- Hebt U dan geen eigen oordeel?
- Ja zeker: wij zijn klein, wij kunnen niet veel.
- Hm! Daar richt u niet veel mee uit.
- Een buitenlandsch cachet is nu eenmaal safer.
Zulke gesprekken met een buitenlands ‘gecacheteerde zeef’ zijn hier te lande nog
altijd, helaas, schering en inslag. In vredesnaam: laten zulke menschen, die het eigene
eerst durven prijzen, wanneer het in het buitenland goed bevonden is, dan ook op
buitenlandsche oordeelvellingen leeren letten. Gij vindt ze bij de vleet. Wij noemen
er een paar uit den laatsten tijd.
De Engelsche vertaling van ‘Dolle Hans’ van Fabricius beleefde dezer dagen haar
tachtigste voorstelling in het voor vreemdelingen buitengewoon lastige Londen.
De openbare bibliotheek te Nieuw-York heeft een aantal etsen van den
Nederlandschen schilder Jan Poortenaar gekocht, nadat deze door The Studio, Colour
en andere tijdschriften zeer gunstig besproken waren.
De Frankfurter Zeitung, het beste Duitsche dagblad, verklaarde, na een te Homburg
gegeven Nederlandsch concert, o.m.: ‘Diepenbrock is een musicus van een allerfijnst
geslepen muzikalen geest’. Dit werd geschreven, kort nadat de, in Nederland voor
gezaghebbend gehouden, dr. Rudolf Mengelberg in De Telegraaf geschreven had,
dat ‘er nooit een Hollandsche toonkunst (zal) zijn, die niet in de klompen staat, al
reikt haar kruin tot in den hemel.’
In de Zentralstelle, het orgaan der belanghebbenden bij de jaarbeurs van Leipzig,
schrijft dr. J. Adler (Leipzig) over de handels- en nijverheidsbetrekkingen tusschen
Nederland en Duitschland en wijst daarbij op Nederlands gewichtige en sterke stelling
in de wereldhuishouding. Hij verklaart deze uit ‘het hooge beschavingspeil, de
degelijkheid, de intelligentie en den ouden welstand der Nederlandsche bevolking,
welke den bodem van het dicht bevolkte land door ongehoorde waterbouwwerken
en allerlei verbeteringen tot een der geweldigste cultuurlanden der aarde hebben
gemaakt; uit de gunstige ligging van Nederland in een brandpunt van het
wereldverkeer, als schakel tusschen Duitschland en Engeland, aan den mond van
den Rijn met voorname takken van den internationalen goederenhandel en belangrijke
plaatsen voor de internationale geld- en kapitaalmarkt; ten derde uit de heerschappij
over een overzeesch bezit van groote waarde, waarvan alleen in Nederlandsch-Indië
de bevolking niet minder dan 56 millioen zielen bedraagt.’
Ten slotte zegt schr., dat, wie in Nederland reist, steeds weer versteld staat over
‘de geestkracht en de bedrevenheid, waarmede de Nederlanders de slagen van het
lot weten af te weren.’
Ziezoo; we zijn naar het buitenland gegaan en het buitenland is tot ons gekomen
en zij, die niet over zichzelf tevreden zijn, vóór zij door het buitenland op den
schouder zijn geklopt, kunnen nu weer een tijdje voort!
Leden, werft Leden!
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Fransch Vlaanderen
Prof. C. Looten en de Nederlanden.

Prof. Kanunnik Looten.

De jaarlijksche vergadering van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk zal dezen
zomer den drievoudigen gedenkdag van haar voorzitter, prof. kan. C. Looten vieren.
Deze verdienstelijke geleerde, deken van de Vrije Universiteit van Rijsel, herdenkt
op 7 Juni, dat hij dertig jaren geleden tot voorzitter van het Comité Flamand - waaruit
die Bond groeide - werd gekozen; op 29 Juni den vijftigsten verjaardag van zijn
wijding tot priester en op 16 October zijn 75sten geboortedag. Deze laatste
mededeeling zal een beetje onwaarschijnlijk klinken voor velen: hij is een van die
mannen, die in uiterlijk noch in werkkracht hun jaren tellen.
Een halve eeuw geleden heeft Looten gevoeld, wat de meerderheid zijner
gewestgenooten eerst langzamerhand begint te beseffen: dat Fransch Vlaanderens
oude zeden, taal en volkseigene steeds meer in de verdrukking raken; heeft hij zijn
schouders gezet onder het Herkuleswerk van herstel. Evenals andere buitengewesten
van Frankrijk: Bretanje, de Provence, Elzas-Lotharingen vraagt Fransch Vlaanderen
van de regeering te Parijs meer eerbied voor zijn gewestelijke rechten binnen het
Fransche staatsverband. Het gaat langzaam, maar de beweging wint aan beteekenis,
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verwerft zich ook buiten den kring van geleerden, die haar begon, gestadig meer
medewerking; vindt in Noord-Nederland warme waardeering. Nog is de
Nederlandsche taal in den ‘Westhoek’ niet dood? integendeel, aan de Rijselsche
hoogeschool wordt zij onderwezen; Vlaamsche arbeiders, die voortdurend naar de
fabrieksstreek van Roodebeke en Toerkonje stroomen, verspreiden haar en versterken
haar invloed. De geest der toekomst blaast in het zeil van het Fransch-Vlaamsch
Verbond.
Ter gelegenheid van Lootens drievuldigen feestdag heeft Le Lion de Flandre een
geheel nummer aan hem gewijd, waarvoor het ook een bijdrage van zijn hand mocht
verwerven.1) Justin Blanckaert, prof. Paul Verschave, prof. R. Despicht, mr. Nic.
Bourgeois, prof. v. Celen, mr. Van den Driessche schreven er in en een mooie
geestdrift vlamt op uit deze offeranden, die de ‘eerbiedige genegenheid zijner
leerlingen en de erkentelijkheid van alle Fransch-Vlamingen’ aan prof. Looten
brengen. Men eert zijn diepe liefde voor het Vlaamsche land, zijn buitengewone
eigenschappen als voorzitter; men huldigt hem als den man, die het onderwijs in het
Nederlandsch herstelde; als geschiedschrijver, zoowel van Fransch-Vlaanderen als
van de letterkunde van het Noorden; als den geleerde, die een band legde tusschen
de Fransche beschaving en die van Nederland en Engeland; als ‘ontdekker van den
zangkoning Michel de Swaen.’ Het teekent den moeilijken strijd, dat al deze bijdragen,
op één na, in het Fransch zijn gesteld. Wel verstaan al deze schrijvers onze taal
uitmuntend, maar wie zou haar kunnen lezen? De bevolking spreekt en zingt haar
taal, maar zal die niet goed weer lezen, vóór het Nederlandsch ook in de volksschool
is hersteld. Lang is de weg en zwaar de gang, maar het einddoel staat vast. Veel kan
Nederland doen, om Fransch-Vlaanderen te helpen, dat doel te bereiken.
Aan een bijdrage van den vertegenwoordiger van het A.N.V. voor Fransch Vlaanderen
zij nog het volgende ontleend:
Voor Fransch-Vlaanderen is 1930 een gelukkig jaar, nu heel het Nederlandsche
Taalgebied èn den honderdsten geboortedag van den Westvlaamschen dichter Guido
Gezelle en de gedenkdagen van den geleerde viert, die zooveel gedaan heeft, om den
rijkdom der Nederlandsche beschaving in het licht te stellen. Professor Looten heeft
zich niet bepaald tot het verdedigen van de taal en overleveringen van
Fransch-Vlaanderen - iets waarvoor hij reeds de erkentelijkheid zou verdienen van
alle Nederlanders, die zich hun nationale saamhoorigheid bewust zijn. Nooit heeft
hij de cultureele eenheid der Nederlanden uit het oog verloren en meer dan iemand
anders heeft hij gedaan, om de Fransche Vlamingen in aanraking te brengen met hun
stambroeders in Belgisch Vlaanderen en Nederland, terwijl hij de Franschen met de
miskende rijkdommen der Nederlandsche beschaving in kennis bracht.
Toen hij in 1889 te Parijs tot doctor in de letteren werd bevorderd, koos Looten
tot onderwerp van zijn, aan de Sorbonne verdedigde, stellingen twee Nederlanders:
Joost van den Vondel2) en Hugo de Groot3). In 1907 vertaalde hij het werk van dr.
Brom, directeur van het Nederlandsche College te Rome: Een Apostel van het
sociaal-katholicisme dr. Schaepman (Giard, Rijsel). De moeder van den leider der
R.K.-partij in Nederland, Jeanne la Chapelle, was, naar men weet, in Fransch
Vlaanderen geboren.
1) Dit bijzondere nummer kost 6 Fransche franken; de inteekening 18 fr. per jaar bij Alexis
Ficheroulle, Grand Place, Bailleul (Nord-France).
2) Etude litéraire sur le poète néerlandais Vondel (Le Bigot Rijsel).
3) De Grotio Christianae Religionis Defensore.
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In het Bulletin du Comité Flamand de France heeft Looten bijdragen gegeven
over Guido Gezelle, Frans de Potter, Hendrik Conscience. Vooral echter boezemen
de schrijvers van Fransch Vlaanderen hem belang in. Van 1890 vertrouwde hij aan
de Revue de Lille een opmerkelijke reeks van vier geleerde, nochtans aantrekkelijk
geschreven artikelen toe over de taal en letterkunde der Fransche Vlamingen. Tal
van mededeelingen gaf hij over de rederijkerskamers van den ‘Westhoek’ en de
dichters, die zij hebben voortgebracht. Nog dit jaar uitgenoodigd,
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mede te werken aan een werk van wetenschappelijke bijdragen, dat aan prof.
Baldensperger - meester der vergelijkende letterstudie - werd aangeboden, schreef
hij een vergelijkende studie over de Vlaamsche en Fransche letteren in Fransch
Vlaanderen van de inlijving (1678) tot aan het begin der 20ste eeuw.
Prof. Looten heeft den naam van Michiel de Swaen, den Duinkerkschen dichter,
den besten schrijver der Zuidelijke Nederlanden in de 17de en 18de eeuw, aan de
vergetelheid ontrukt. Drie van De Swaens werken gaf hij met toelichtingen uit: twee
drama's: ‘Mauritius’, ‘De Zedelijke Doodt van Keyser Karel’ en zijn eenig blijspel
‘De Gekroonde Leersse’. Toen hij bezit nam van zijn zetel in de Kon. Vlaamsche
Academie te Gent, wijdde hij zijn rede aan Michiel de Swaen en voorts bracht hij
hem plechtig hulde op het Landjuweel van Duinkerken, 1 Juni 1928.
Deze geleerde taalkundige, deze welberaden letterkundige beoordeelaar blijkt
bovendien een uitmuntend geschiedkundige; in een menigte aanteekeningen, die de
geheele geschiedenis van Vlaanderen, zijn onderwijs- en liefdadige instellingen zijn
bestuurs- en financieele inrichtingen, zijn staatkundige wederwaardigheden, zijn
kunstenaars, groote mannen en zijn volkkunde behandelen. De drie omvangrijkste
van deze boeken, die het belangrijkste deel van zijn geschiedkundig levenswerk
omvatten, behandelen Fransch Vlaanderen in een beslissend tijdperk zijner
ontwikkeling, kort vóór de Fransche Omwenteling, welke zoo grooten invloed had
op zijn lot. Dat zijn: ‘François Joseph Bouhette, avocat à Bergues et membre de
l'Assemblée Nationale Constituante’ (1909)4), ‘La Réforme Municipale du duc de
Choiseul et son échec dans la Flandre Maritime’ (1912)5) en ‘Anne-Louis-Alexandre
de Montmorency, Prince de Robeeq’ (1913)6).
Toch zal deze geleerde in de dankbare herinnering van een heel volk allereerst
blijven voortleven als man van de daad, door hetgeen hij voor de
Vlaamsch-gewestelijke beweging heeft gedaan. In alle steden van Fransch Vlaanderen,
in alle middelbare scholen van het gewest heeft hij tallooze voordrachten gehouden
over het Vlaamsche gezin, de taal en letteren der Fransche Vlamingen enz. Voor het
‘gewestelijke congres van het Noorden en het Nauw van Kales’ heeft hij op 7
December 1920 de rechten der Vlaamsche taal op het onderwijs verdedigd en het
program geschetst, dat hij sindsdien herhaaldelijk in de meest verschillende kringen
ontwikkeld heeft. Hij zorgde voor een zuiver Nederlandsch opschrift op het standbeeld
van zijn vertrouwden vriend, wijlen priester Lemire, volksvertegenwoordiger en
burgemeester van Hazebroek. Hij bewerkte mede, dat in 1926 een leerstoel voor
Nederlandsche taal en letteren aan de Vrije Universiteit van Rijsel werd gesticht. De
Vlaamsche beweging, die kort na den oorlog in Fransch Vlaanderen zoo krachtig
opbloeide, vond in hem een betrouwbaar raadsman en een toegewijden leider. Hij is
eerelid van de Kon. Vlaamsche Academie (Gent) en van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (Leiden). Zijn ontelbare diensten, aan taal en volk
bewezen, verklaren de dankbaarheid en de geestdrift, waarmede zijn feest wordt
gevierd en ongetwijfeld door tal van Nederlanders, over de geheele aarde verspreid,
zal worden herdacht. Hij is een levend zinnebeeld van de geestelijke eenheid der
Nederlanden.
4) F.J. Bouhette, pleitbezorger te Bergen en lid van de Grondwetmakende Vergadering.
5) De hervorming van het gemeentewezen van den hertog van Choiseul en haar mislukking in
Zee-Vlaanderen.
6) A.L.A. de Montmorency, primaat van Roodebeke.
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Guido Gezelle en Fransch Vlaanderen.
In den koorzang van lof en bewondering, die opstijgt naar den gelukzaligen Guido
Gezelle, wil Fransch Vlaanderen ook zijn stem doen hooren en met bizonderen
eerbied den dichter groeten, die, tijdens zijn leven getuigd heeft van warme
vriendschap voor zijn stamgenooten.
De eerste hulde, die hem gebracht werd, was een doeltreffende inleiding tot de
groote feesten voor zijn honderdsten verjaardag en heeft de aandacht van onze geheele
streek getrokken naar de plechtigheid te Brugge. Woensdag den 30sten April heeft
de heer J.E. van den Driessche over den onsterfelijken schrijver een voordracht
gehouden, die door de radio P.T.T. Nord is uitgezonden, en de aethergolven hebben
den roem van den genialen dichter voortgedragen, niet alleen in de departementen
du Nord, maar door geheel Frankrijk, waar het boekje van Charles Grolleau1) Guido
Gezelle reeds algemeen bekend had gemaakt. Men weet, dat ook verscheidene
tijdschriften, die hier briefschrijvers hebben, belangwekkende vergelijkingen hebben
gemaakt tusschen Guido Gezelle en Mistral en voortgaan met daaraan studies te
wijden.
Te Brugge, op Zondag 4 Mei, werd Fransch Vlaanderen vertegenwoordigd door
een afvaardiging van het ‘Vlaamsch Verbond van Frankrijk’, bestaande uit zijn
voorzitter Justin Blanckaert, zijn algemeenen secretaris Favereau, zijn Hoogeerwaarde
H. Andouche, J.E. van den Driessche, J.B. Blanckaert. De hoofdredacteur van den
‘Torrewachter’, de abt Janssen, zelf een fijn dichter, voerde het woord in het
Nederlandsch en het gehoor van de Academische zitting juichte hem geestdriftig toe.
Een artistieke morgenvergadering van het aanstaande Congres der Vlamingen in
Frankrijk zal gewijd zijn aan den genialen lyricus. En ten slotte zal het Vlaamsch
Verbond van Frankrijk zijn letteren taalkundigen wedstrijd bestemmen voor
verhandelingen over zijn werk. Het zal in het maandnummer van het dagblad ‘De
Torrewachter’ een artikel aan zijn nagedachtenis wijden en het is bezig een
afzonderlijk nummer van den ‘Lion de Flandre’ samen te stellen, waarin zijn
betrekkingen met onze provincie in herinnering zullen worden gebracht.
Dit laatste werk zal ongetwijfeld een kostbare bijdrage zijn tot de levensbeschrijving
van den dichter, die onder ons, te Belle, Cassel, Zegers-Cappel, Vleteren, Rijsel,
zooveel vrienden telde, waarvan er eenigen, en wel de meest bekenden, persoonlijke
herinneringen en rechtstreeksche getuigenissen kunnen meedeelen. Het zij voldoende,
hier de namen te noemen van den heer Kanunnik Looten, Eugène Cortyl,
oud-voorzitter van de Société d'Agriculture de Bailleul, den abt de Haese, oud-pastoor
van l'Abeele.
Wij behoeven niet te wachten op onuitgegeven geschriften en ontdekkingen, welke
die uitgave zeker zal bevatten; wat wij kennen van den onvergelijkelijk grooten
schrijver is voldoende, om aan te toonen, dat Fransch Vlaanderen met recht een deel
van zijn zieleschatten voor zich opeischt.
Inderdaad, Gezelle wijdde aan Fransch Vlaanderen, met een onuitputtelijke
edelmoedigheid, zijn zoo kostbaren tijd en zijn werkkracht. Mogen de pogingen, om
een dagblad ‘Ons Oud-Vlaamsch’ in 't leven te roepen niet met succes zijn bekroond,
zijn bijdragen aan het wetenschappelijke werk van het ‘Comité Flamand de France’
droegen rijke vruchten.
1) Charles Grolleau. Une Gloire de la Flandre, Guido Gezelle, prêtre et poète. 1 vol. Paris. Crès,
1916.
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Den 1sten Juli 1884 werd hij tot lid gekozen. Het was de aanvang van een
briefwisseling met zijn collega's en een deelneming aan de werkzaamheden en de
zittingen, die voortduurden tot aan zijn dood. Hij is onvermoeid in raadgevingen,
aanmoedigingen, bezoeken. In 1889 maakt hij met het Comité een reis naar Vleteren.
In 1891 schrijft de voorzitter hem: ‘Behalve de lezingen in onze bijeenkomsten is
er, voor en na, gedurende en naar aanleiding van de ‘Mededeelingen’ een uitwisseling
van denkbeelden en inzichten geweest, waarvan een ieder profiteert, en nooit meer
dan wanneer zij komen van U.’
In 1895 werd hij benoemd tot lid van de Commissie voor het gedenkteeken ter
eere van den geschiedschrijver De Meyere, geboren te Vleteren; hij woonde de
onthulling van het borstbeeld bij in dat bescheiden dorp, de buur van Belle, droeg er
aan den maaltijd, een gelegenheidsgedicht voor: Aan Jakob de Meyere, en hield een
officiëele, academische rede. Zulke uren, die voor Fransch Vlaanderen herinneringen
beteekenen, in waarde gelijk aan een titel van adeldom, hebben hun stempel gedrukt
op het werk van Guido Gezelle.
Is het niet een kijkje in ons landschap Cassel: ‘Koeien’, dat aan den zanger der
natuur één zijner uitnemendste gedichten heeft ingegeven?
Is het niet de pijl, geschoten van de kerk van Zerkel, die hij zoo welluidend heeft
gevierd?
In 1890 in ‘Biekorf’ (blz. 108 en volgende) gaf hij een studie over het werk van
N.A.B. Verclytte (van Volkerinckhove bij Wormhout), in 1891 een levensbeschrijving
van I.L. de Coussemaker, buitenlandsch correspondent van de Koninklijke Vlaamsche
Academie; in 1895 maakte hij een gedicht ter eere van den gelukzaligen Willem van
Belle.
In de twee verhalen, vol humor en bekoring (‘Biekorf’) heeft hij verteld over twee
van zijn reizen in onze streek, één in de omstreken van Hazebroek, de andere in die
van Belle; hij heeft daarin op de gelukkigste wijze, met een rijkdom van
bizonderheden over de geschiedenis, de volksgebruiken en de taal, zijn indrukken
van geniaal schrijver opgeteekend, overvloeiende van liefde voor zijn volk.
Was hem niets menschelijks vreemd, hoe innig en sterk waren de gevoelens, die
hij koesterde voor de zijnen.
Op die onweerstaanbare dichterliefde hebben de Fransche Vlamingen geantwoord
met een liefde, die zoo lang zal leven als de bladzijden, waarop zij met zooveel kracht
en heerlijkheid werd neergeschreven. J.M. GANTOIS.

Vlaanderen.
Guido-Gezellehulde door tak Ieperen.
Na Brussel en Antwerpen heeft ook de Iepersche tak van het A.N.V., 15 Juni j.l., op
schitterende wijze, de honderdste verjaring der geboorte van Guido Gezelle herdacht.
De hulde had plaats in de Feestzaal van het Vlaamsche Huis en ving aan met de
uitvoering, door het Vrouwenkoor, den heer Van der Schelden e.a., onder de
talentvolle leiding van den heer J. Tinei, van liederen van R. Ghesquiere, L. Van
Houtte, Ryelandt, A. De Hovre, E. Brengier, enz.
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Voor een zeer goede voordracht van ‘Moederken’. ‘Mietje’. ‘Groeningheveld’,
‘O! Lied!’ enz. zorgde Mej. A. De Clercq, waarna een vierstemmig gemengd koor,
‘De Gypten’, van R. Schumann, op aangrijpende wijze, vertolkte. Mr. J. Leuridan
hield, met den innig beheerschten gloed, dezen West-Vlaamschen voorman eigen,
de feestrede, welke bij het buitengewoon talrijk gehoor diep insloeg.
Tot slot van dezen heerlijken avond werd de cantate ‘Gezelle verheven’, voor
kinderkoor en gemengd koor, muziek van Arthur Verhoeven, tekst van Lambrecht
Lambrechts, op voortreffelijke wijze ten gehoore gebracht. En lang nadat het zeer
onder den indruk van deze schoone hulde gekomen publiek de zaal had verlaten,
zinderde in alle harten het slotvers nog na:
‘Gezelle, gij, ziel van het Vlaandersche volk,
In kommer en hoop hun gezegende tolk,
Wij blikken, als gij, met een traan en een lach
Naar 't rijzend visioen van den kiemenden dag.
Wij knielen, als gij, vóór den heiligen droom:
Dat groeiende schoonheid ons velden doorstroom!
En blake weldra, op den wenk van den Heer,
De groote, de machtige zon van weleer!’

Het Nederlandsch als taal der wetenschap.
Een gelukkig en veelbelovend verschijnsel is het ongetwijfeld, dat de studeerende
jeugd in Vlaanderen zich meer en meer voor haar proefschriften en verhandelingen
van het Nederlandsch gaat bedienen. In dezen gedachtengang was het ongetwijfeld
bizonder verheugend in den ‘Moniteur beige’ van 14 Juni j.l. een lijst te mogen
aantreffen van elf verhandelingen, bij het departement van Kunsten en Wetenschappen
ingezonden voor het verkrijgen van een reisbeurs voor 1930, waarvan niet minder
dan 7 in het Nederlandsch en slechts 4 in het Fransch waren gesteld. En dan bedenke
men even, dat eerst in October a.s. met de geleidelijke en vrijwel volledige
vernederlandsching van de Rijksuniversiteit te Gent een begin wordt gemaakt en nog
niet eens de helft van de colleges, te Leuven, in het Nederlandsch wordt gehouden,
terwijl daartegenover nog een groot aantal geheel Fransche
hooger-onderwijsgestichten staan. Dergelijke resultaten, als hierboven vermeld,
sterken werkelijk het vertrouwen in de toekomst van de Nederlandsche wetenschap
in Vlaanderen.

Een Vlaamsch kultuurfeest.
Door de zorgen van het Peter-Benoitfonds wordt dit jaar weer een der grootsche
gewrochten van den grondlegger der hedendaagsche Vlaamsche muziek te Antwerpen
ten gehoore gebracht. Ditmaal viel de keuze op het oratorium De Schelde, voor soli,
gemengd koor en groot orkest. De uitvoering zal plaats hebben met de medewerking
van 400 zangers en van een orkest van ruim 100 muzikanten, onder de leiding van
den bekenden Flor. Alpaerts, Zondag 6 Juli, op het middaguur, Maandag 7 en
Woensdag 9 Juli, telkens te half negen 's avonds in de Groote Concertzaal van den
Dierentuin.
Geen ontwikkeld Vlaming of Noord-Nederlander, die omstreeks dien tijd de
Scheldestand bezoekt of er vertoeft, mag nalaten naar de geheel met een echt
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nationalen geest doordrenkte muziek van Peter Benoit, den in het Noorden te weinig
bekenden grooten Vlaamschen toondichter, te gaan luisteren.

A. Hans in tak Deurne.
De bekende Vlaamsche volksschrijver A. Hans heeft voor de leden van tak Deurne
A.N.V. in het kasteel Boeckenberg een lezing over Fransch-Vlaanderen gehouden.
De heer Hans, die van Nederlandsche afkomst is, vertelde, op de gemoedelijke manier,
hem eigen, van Fransch-Vlaanderen, waar, trots drie eeuwen taalverdrukking, het
Vlaamsch niet alleen is blijven leven, maar thans met den dag meer en meer wordt
gesproken en gewaardeerd. Aan de Universiteit te Rijsel is zelfs een leerstoel voor
de Nederlandsche taal opgericht, waarvan de invloed niet valt te onderschatten. Deze
lezing, gekruid met tal
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van vermakelijke en kenschetsende anekdoten, had zeer veel bijval bij de talrijke
aanwezigen.
De heer Modest Lauwerijs dankte den spreker in hartelijke bewoordingen.

Tak Brussel en het werk Kindergeluk.
Het bestuur en de feestcommissie van tak Brussel hebben onlangs, als batig slot van
het 22 Maart j.l. in het Hotel Scheers gehouden weldadigheidsfeest, een bedrag van
ongeveer 2.000 franken afgedragen aan het Vlaamsche opvoedingswerk Kindergeluk
te Brussel. Dit werk tracht de verbastering van het Vlaamsche kind in de Brusselsche
agglomeratie tegen te gaan, door het inrichten van Nederlandsche lees- en
verteluurtjes, gemoedelijke bijeenkomsten, kindervoorstellingen, uitstapjes en zendt
ook Vlaamsche kinderen uit naar heide en strand.
Van de leiding van Kindergeluk mocht het bestuur van tak Brussel een zeer
vriendelijke dankbetuiging ontvangen.

Nederlanders, spreekt Uw taal!
Dank zij de milde gift van een lid der afdeeling Brussel, dat onbekend wenscht te
blijven, en de bemoeiïngen van het bestuur der afdeeling Antwerpen wordt de
oprichting mogelijk gemaakt, langs den spoorweg Roosendaal-Antwerpen, niet ver
van de Nederlandsche grens, van een groot bord met het volgende opschrift:
A.N.V.-Nederlanders! spreekt steeds Uwe taal in Vlaanderen!
Vóór den oorlog bevond zich ook een dergelijk bord bij dezelfde spoorbaan. Het
ging echter tijdens de oorlogsjaren verloren.

Reizen in Vlaanderen.
Evenals de vorige jaren stelt de Groepssecretaris zich gaarne ter beschikking der
leden van het A.N.V. voor het verstrekken van alle gewenschte inlichtingen omtrent
het inrichten van uitstapjes of reisjes in Vlaanderen. Schrijven aan: Slotlaan 13,
Brussel-Woluwe.

Nederlandsch-Indië
Goed nieuws uit Indië.
Het hoofdbestuur kreeg weer heuglijke berichten uit Indië, die getuigen van de
onverpoosde werkzaamheid van het groepsbestuur. Te Palembang, Magelang,
Jokjakarta en Padang werden afdeelingen opgericht; in Tjilatjap, Soekaboemi en
Benkoelen schijnt de vorming van een afdeeling verzekerd, in Djambi en
Bandjarmasin wordt er hard aan gewerkt.
Het aantal leden der groep is met 300 toegenomen.
Te Jogjakarta is een nieuwe Nederlandsche leergang ingericht.
Het Groepsbestuur droeg f 250.- bij in de kosten van herstel der oude Hollandsche
kerk te Gale (Ceilon) en stelde zich in betrekking met H.M.'s gezant in Japan om
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maatregelen te nemen tot behoud van eenige Hollandsche grafzerken, afkomstig van
graven van Compagniesdienaren op het voormalige eilandje Decima (Japan).

Doofstommenonderwijs in Indië.
Reeds enkele jaren geeft Mevrouw Dr. C.M. Roelfsema-Wesselink te Bandoeng in
een klein schooltje aan eenige doofstomme kinderen onderwijs, en met schitterend
resultaat, blijkende uit rapporten van de onderwijsinspectie.
De in Januari 1930 te Bandoeng opgerichte Vereeniging voor onderwijs aan
doofstomme en slechthoorende kinderen (van alle landaarden) in Ned.-Indië, wil nu
die taak overnemen en is al begonnen aan de oprichting van een school met internaat.
Bandoeng krijgt aldus, naast het Blindeninstituut, een tweede monument van
naastenliefde en groot sociaal nut.
Gaarne vestigen wij de aandacht onzer leden, waaronder er zoovelen zijn, die Indië
in het hart dragen, op deze Vereeniging. Men kan haar steunen door zich op te geven
(secretaris: A.H.J. Schweitzer, Riouwstraat 21, Bandoeng) als stichter door een gift
in eens van f 1000.-, als lid voor een bijdrage van f 12.- 's jaars, als donateur voor f
4.- 's jaars.

Zuid-Afrika
Betrekkingen met Nederland.
De vertegenwoordiger van het A.N.V. te Kaapstad schrijft ons uitvoerig over
verschillende gebeurtenissen, die op de betrekkingen tusschen Zuid-Afrika en
Nederland een gelukkige uitwerking kunnen hebben.
Daar is allereerst de komst van prof. en mevr. Bokhorst, waarover Neerlandia
reeds uitvoerig heeft bericht. De nieuwe hoogleeraar heeft, alvorens naar zijn
standplaats Pretoria te vertrekken, gelegenheid gehad, vrienden te ontmoeten en
nieuwe kennissen te maken. Ten huize van den heer J.L. Schoeler, voorzitter van het
Alg. Ned. Verbond te Kaapstad, ontmoette hij den oud-minister Senator F.S. Malan,
die o.a. opmerkte, ‘dat het goed en wel was, dat prof. Bokhorst nu naar Pretoria ging,
maar dat Zuid-Afrika nog wel twee of drie van zulke mannen noodig had.’
Prof. Bokhorst en zijn echtgenoote reisden naar Pretoria in denzelfden trein als
dr. Lorentz, de nieuwe Nederlandsche gezant, van wien bij het Alg. Ned. Verbond
te Kaapstad een dankbetuiging voor het hem aangeboden feestmaal is ingekomen.
Nauwelijks was dit bezoek achter den rug, of het A.N.V. viel de aangename taak
ten deel, opnieuw een ontvangst voor te bereiden, ditmaal van den opvolger van den
heer P.A. van Buttingha Wichers, als Nederlandsch consul te Kaapstad, den heer
G.P. Luden, die met zijn gezin met het S.S. Nieuwkerk van de Nederlandsche
stoomvaartlijn naar Zuid-Afrika was gekomen. Een aantal bekende Nederlanders
begroette den consul op het schip en bood mevr. Luden prachtige wilde bloemen
aan. Mevr. Luden vertelde o.a., dat zij te Amsterdam verscheiden Afrikaansche
studenten gekend had en toen Afrikaansch had leeren spreken.
Een aantal Afrikaansche en Nederlandsche families te Kaapstad hebben mevr.
Anna Klaasen verrast met een prachtig geschenk: een ‘karos’ (vacht) die haar op reis
goed te pas zal komen. Wel een bewijs, hoe de Nederlandsche voordraagster
gewaardeerd is!
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De belangstelling voor Nederland neemt toe. Een overwinning van beteekenis,
die ongetwijfeld mede te danken is aan den toenemenden invloed van het Alg. Ned.
Verbond, is een ‘bekeering’: Senator Langenhoven, de bekende geestige schrijver
en dichter, die tot dusver Nederland allesbehalve vriendelijk gezind was, heeft in
zijn wekelijksche bijdrage
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‘Aan stille waters’ in Die Burger niets dan goed van Nederland verteld in een
overzicht van de vele dingen, waarin ons land zich tegenwoordig onderscheidt.
Voorts hebben de geruchten over een mogelijk bezoek van Prinses Juliana aan
Zuid-Afrika in verband met haar vermeende reis naar Indië belangstelling gewekt.
De bladen nemen het artikel over de Prinses in Neerlandia van April in zijn geheel
over; Die Kleinspan, een bijblad van Die Huisgenoot, brengt een alleraardigst stukje
over Prinses Juliana naar aanleiding van een kinderfeest, dat op haar verjaardag is
gegeven. Engelsche en Nederlandsche handelshuizen hadden gewedijverd in het
zenden van versnaperingen. Daverende hoezees voor ‘Juliaantje’ kwamen echt uit
het hart. Nederlandsche liederen werden uit volle borst gezongen. Mevrouw Van
Erkom had prijzen - o.a. Nederlandsche boeken - uitgeloofd voor korte Nederlandsche
en Afrikaansche voordrachten. Portretten van Koningin Wilhelmina en de Prinses
zijn in den laatsten tijd te Kaapstad zoo druk gevraagd, dat de voorraad uitgeput
raakte.

Kultuurdag.
‘“Kultuurdag’ wordt hier sterk gevierd’”, zoo schrijft onze vertegenwoordiger uit
Kaapstad. ‘Het Verbond neemt ook hierbij de leiding.’ Dat is verblijdend nieuws;
van den Kultuurdag hangt veel af.
Men herinnert zich, dat de ‘Uniale Taal- en Kultuurkonferensie’ van December
1.1. te Bloemfontein onder andere besluiten de wenschelijkheid uitsprak van een
‘kultuurdag’ tot aanmoediging van het handhaven en opbouwen der Afrikaansche
kultuur en met het doel. 5000 p.st. bijeen te brengen, om dat doel te bevorderen.
Welnu, bij dit beroep op hun daadwerkelijken steun zijn de Dietschers in Zuid-Afrika
niet in hun schulp gekropen; het heeft integendeel overal geestdrift ontmoet. Een
spreker op een bijeenkomst te Kaapstad verklaart, nooit verwacht te hebben, ‘dat
zijn landgenooten in zulk een gloed en geestdrift konden geraken over de Afrikaansche
taal en cultuur.’
In verschillende deelen der Unie werden zulke vergaderingen gehouden. De
sprekers wezen op de diepe beteekenis van dezen dag, nl., dat het volk moet worden
gebracht tot een besef van saamhoorigheid en van de noodzakelijkheid eener
eendrachtige verdediging en uitbreiding der Afrikaansche cultuur. Prof. E.C. Pienaar
noemde in een toespraak bij het feest te Stellenbosch deze viering zelve reeds een
cultuurdaad van beteekenis. Dr. D.F. Malan deed o.m. uitkomen, dat men den
voorgangers niet mocht verwijten, lang aan Nederlandsch te hebben vastgehouden,
‘daar hulle die kultuurfakkel vir ons brandende gehou het, en sonder hulle
voorbereiding was ons geen volk met eie taal en kuituur nie’. De kultuurdag leidde
een nieuw tijdperk in van Afrika's volksbestaan, zeide hij.
Het Algemeen Ned. Verbond, de Oranjeklub en andere vereenigingen, hebben op
den avond van den dag een concert ingericht in de stadszaal, onder bescherming van
den minister-president Genl. Hertzog en andere hooge personen. De beiaardier Jan
Luyt Jr. bespeelde daags na den kultuurdag te Kaapstad, de klokken van het stadhuis,
uitsluitend met Afrikaansche liederen. Van de 5000 p.st. moet reeds heel wat bijeen
zijn.
Te Paarl beantwoordde dr. F.E.J. Malherbe de vraag: Wat is kultuur? Hij noemde
cultuur meer geestelijk, beschaving meer vormelijk. Cultuur raakt de kern onzer
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persoonlijkheid. Multatuli was een ‘alleszins onvoorbeeldig burger’, maar hij
verrichtte de eerste cultuurdaad in den suffen tijd van 1870 tot 1880. De Tachtigers
waren antimaatschappelijk, doch hebben de Nederlandsche cultuur ‘hoog opgestooten
in de vaart der volken’. Eenheid van werkelijk geestelijke waarden treft men zelfs
bij de Bantoes aan. Wie hun niets brengt als modern-Engelsche vormen en een
vormelijk Christendom, ontneemt hun de eigen cultuur en geeft hun niets daarvoor
in de plaats. Beschaving is in dien zin hun ondergang.
De hoogste beschaving der menschheid, die wij cultuur noemen, is niet zoo
gemakkelijk en vlug binnen te halen als de beschaving uit Amerika. Het is een
langzame volgroeïïng. Wat in eeuwen verzuimd werd ‘eerst onder een materieel
Nederlandsch bestuur, later onder de Engelsche schijnbeschaving’, zei spr., kan niet
in luttele jaren worden ingehaald. Men kan geen cultuur met een groote regeling in
het leven roepen, doch haar voorbereiden door te streven naar volledige
menschelijkheid, geestesverlevendiging, levensverheffing; ook door naar anderen te
zien en van anderen te leeren.
Aldus dr. Malherbe. Zulke uitingen staan niet meer alleen. Ook prof. T.M. Forsyth
bijv. besprak onlangs, in een lezing in de jaarvergadering van den Vrijstaatschen tak
der Zuidafr.-vereeniging voor de bevordering der wetenschap over de ‘Crisis in onze
huidige beschaving’, de gevaren, die de cultuur bedreigen en zette daarbij de taak
van het tegenwoordige geslacht uiteen: de overblijfselen der cultuur te vergaren en
daarvan den grondslag te vormen voor toekomstige ontwikkeling. ‘Want sonder 'n
vernude1) godsdienstige drijfveer of 'n vernude verhewe lewensblik is grootse
kunswerke, digkuns of oorspronklike en skeppende dink onmoontlik’, zeide de
hoogleeraar. ‘Die keuse waarvoor ons tans staan is samenwerking of chaos.... Al die
beste verstandkragten van die wereld, ja van alle volke en lande is nodig vir die
oplossing van die wereldvraagstukke.’
Bezielende woorden van dezen aard doen zien, dat ook Zuid-Afrika zich aansluit
bij de voortrekkers eener nieuwe wereldcultuur en doen van den met zooveel geestdrift
gevierden ‘kultuurdag’ de beste uitkomsten verwachten.

Modest Lauwerijs naar Zuid-Afrika.
De heer Modest Lauwerijs, voorzitter van tak Antwerpen A.N.V. en leeraar der
declamatieklas van het Kon. Vlaamsch Conservatorium in dezelfde stad, is Donderdag
25 Juni, in gezelschap van zijn vrouw, naar Zuid-Afrika vertrokken. Hij zal daar in
een aantal steden voordrachtavonden houden en er de Vlaamsche en
Noordnederlandsche letterkunde nader bekend maken.
Het is de tweede maal, dat de heer Lauwerijs een dergelijke kunstreis door
Zuid-Afrika onderneemt.
Hij is ook lid van ons Hoofdbestuur en zal dus de belangen van het A.N.V., waar
mogelijk, behartigen.
Leden in Zuid-Afrika, bereidt den heer en mevrouw Lauwerijs een aangename
ontvangst.

1) Vernieuwde.
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Nederlander in Amerika.
K. Jz. Beukma, een belangwekkende figuur onder de Groninger
landverhuizers der 19de eeuw.
I.
Omstreeks 1830 hadden onze landbouwers het, mede door de geduchte mededinging
van het Russische graan, zeer slecht. De Regeering bekommerde zich weinig om het
lot van onzen landbouw, zoo mopperde men. En zoo waren er reeds in die dagen,
vijftien jaren vóór den Grooten Trek, die aan blijvende verhuizing naar Amerika
dachten, niet alleen met het oog op zich zelf, maar vooral ten behoeve van de toekomst
der kinderen.
Omdat de landbouw het zoo zwaar te verantwoorden had, is het niet toevallig, dat
juist uit Ned. landbouwprovincies toen reeds verschillende families wegtrokken, met
name uit Zeeland en Groningen. Onder hen verdient de Groninger K. Jz. Beukma
het meest onze aandacht vanwege de uiterst belangwekkende brieven, die hij over
zijn reis naar en vestiging in Amerika heeft geschreven. Op verzoek zijner vrienden
en misschien ook in de verwachting, dat andere stamgenooten hem zouden volgen,
schreef Beukma zijn ervaringen neer en werden zijn brieven bij W. Zuidema te
Groningen uitgegeven. De eerste brieven verschenen in 1835, volgende in 1838, in
't geheel ‘drie stukjes’. Men vond ze belangrijk genoeg, om, toen omstreeks 1846 de
landverhuizing sterk toenam, deze stukjes opnieuw uit te geven, thans in één bandje
en tegen den verminderden prijs van 90 cent bij J.C. van Kesteren te Amsterdam in
1849. Een exemplaar van deze tweede uitgaaf vindt men in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam in de bekende verzameling van Potgieter, den man, die met zulk een
warme belangstelling de landverhuizing gadesloeg en van zijn medeleven met de
dapperen in de eerste jaargangen van De Gids getuigenis aflegde. Van de
oorspronkelijke uitgaaf is het eerste stukje, bestaande uit twee brieven, in de Kon.
Bibliotheek te 's-Gravenhage aanwezig.
De brieven zijn in tegenstelling met vele andere reclameachtig aandoende letteren
zeer zakelijk geschreven. Onbewimpeld verholen wordt ook veel, dat Beukma
tegenstaat, neergeschreven. Zij maken een zeer betrouwbaren indruk en toonen ons
den schrijver, die een reeks van jaren landbouwer was geweest ‘op de boerderij
Castor, in het Kerspel Zuurdijk, Gemeente Leens’, als een man van karakter, die
zonder opsmuk zijn toch wel zeer bijzonder wedervaren treffend eenvoudig beschrijft.
Beukma blijkt tevens een man van ontwikkeling te zijn met een zeer ruime
belangstelling, een van die mannen, zooals de zeeklei zoowel in Groningen als in
Friesland er zoovelen heeft voortgebracht: geestelijke aristocraten onder de boeren.
(Ik denk hierbij bijv. ook aan een Van Peyma in Friesland).
In 1835 is Beukma, weduwnaar, met zijn drie kinderen naar Amerika vertrokken.
Er bevond zich nog een familie in zijn gezelschap, over welke hij zich echter slechts
zelden en dan terloops uit. De eerste brief is gedagteekend ‘Op zee, in de nabijheid
der Amerikaansche kust, 19 Julij 1835.’ Hij bevat hoofdzakelijk een verslag van de
zeereis en geeft als zoodanig wel aardige cultuurhistorische bijzonderheden. Het
schip, vermoedelijk een Amerikaansche clipper, had voortdurend den Zuidwestenwind
tegen, waarbij mistbanken telkens voor land werden aangezien. Hoewel reeds nabij
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Long-Island, ± 100 mijl van New York, zou het bij blijvenden tegenwind nog wel
eenigen tijd kunnen duren, alvorens deze haven werd bereikt: ‘kunnen wij nog wel
een dag of zes af- en aan-kruisen: evenwel kunnen wij bij geluk ook binnen eenige
uren daar zijn.’
20 Mei 1835 was men na een oponthoud van drie weken van Rotterdam vertrokken
en dien dag tot voor Vlaardingen gekomen. Den volgenden dag kwam men aan de
Nieuwe Sluis en werd het schip van hier den 22sten door paarden het ‘Voornsche
kanaal’ opgetrokken. Te Hellevoetsluis werd tot 28 Mei op gunstigen wind gewacht.
Den dag daarop (Hemelvaartsdag) ging men in gezelschap van een zestiental Oosten West-Indiëvaarders stroomaf naar zee. Langs de Engelsche kust met haar
krijtbergen ‘in droevige, altijd vaal-gele en graauwe licht- en schaduwtinten’ werd
31 Mei Lands-End gepasseerd en voer men in snelle vaart den Atlantischen Oceaan
in, waarbij werd opgemerkt hoe door de diepte de groene kleur van het water in
inktblauw overging. Ofschoon men 's zomers meestal langs een omweg door het
Zuiden naar Amerika gaat, om de Zuidwestenwinden te vermijden, die dan veelal in
het Noordelijk deel van den Oceaan overheerschen, verkoos de kapitein den kortsten
weg, waarbij echter met de grootste omzichtigheid eenige ijsbergen dienden te worden
voorbijgevaren. De toenemende koude had ze reeds doen vermoeden, voor nog
iemand ze had opgemerkt. Gedurende die dagen bleven de passagiers in bed, een
kachel was er niet en de temperatuur was intusschen tot 47o F. gedaald, die van het
water tot 38o F. De doordringende vochtigheid deed aan de maanden Januari en
Februari te onzent herinneren. 24 Juni wees de kleur van het water op de ondiepe
New-Foundlandbanken. Door den Zuidwestenwind gedwongen, bleef men ‘reeds
over de 20 dagen aan deze zijde der groote bank tusschen den golfstroom en de kust
zwabberen.’
Uit den tweeden brief ‘New-York, den 5 Augustus 1835’ blijkt, dat men eerst 13
Juli voor New York aankwam. Reeds een dag van te voren was eene ‘nieuwsboot’
het schip tegemoet gevaren. Den volgenden dag een tweede. De eerste ‘was een zeer
fraai en snelzeilend, met zes menschen bemand schoenerscheepje’. Een dag later
‘was alles, wat het nieuws van ons schip betrof, reeds in het nieuwsblad’.
Belangwekkend is, hetgeen Beukma ons over het snel opkomende New York
mededeelt. Hij vond het er geweldig druk en ‘op de rivier zeilt, stoomt, roeit en werkt
het insgelijks als om strijd.’ Men wordt er door ‘als doof en afgemat’. Met
buitengewone snelheid breidde de stad zich uit, hetgeen Beukma tot deze zoo juist
gebleken opmerking bracht: ‘En alles heeft het voorkomen, alsof zich hier het
middelpunt des wereldhandels zal vestigen.’
Er bleken in deze groeiende stad van Oudhollandschen oorsprong zich naast het
Oudnederlandsche (17de-eeuwsche) element reeds tal van 19de-eeuwsche
stamgenooten te hebben gevestigd. Zooals men in een opkomende wereldstad
verwachten kan, trof Beukma er de meest verschillende Nederlandsche elementen
aan, van welke hij overigens mede dank zijnen aanbevelingsbrieven ‘veel raad en
vriendschap’ heeft ontvangen. Zoo wordt ons Mr. 't Hooft, neef van een mevrouw
Van Starkenborgh, als een edel mensch geschetst. Ook ontmoette onze landverhuizer
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er een Mr. Scheltema, neef van een toen ter tijd bekenden schrijver. Scheltema had
in de Broadway een ‘Fransche modewinkel’. Hij betaalde voor zijn woning f 4000
huur 's jaars en deed goede zaken. Toch hoopte hij eenmaal vermogend zich elders
als boer te vestigen, wat aan Beukma de opmerking ontlokte: ‘Het kwam mij
wonderlijk, doch bemoedigend voor, dat dit hier in New York onder de hoogste
wenschen behoort.’ Verder leerde onze landbouwer hier een landgenoot, Mr. H.,
kennen, die een koffiehuis exploiteerde, vroeger de rechtbank te Appingedam als
griffier had gediend, maar sedert zijn fortuin had verloren. Een ongeluksvogel dus
evenals een zekere R., die ‘met slecht-fortuin’ te Amsterdam een manufactuurhandel
had gedreven, doch thans te New York in schilderijen deed. Men ziet: een zeer
gemengd publiek, zooals men trouwens ook tegenwoordig nog aantreft in de
Hollandsche kolonie in deze wereldstad.
Intusschen was het Beukma's bedoeling niet in de stad te blijven, doch zich verder
het Westen in als landbouwer te vestigen. De grond om New York beviel hem niet,
bestond ‘uit rots of roodachtige kiezel en tusschenbeiden ook het allertaaiste leem’.
Hij bezocht o.m. het dorp Haarlem (thans New Yorks negerwijk, naar men weet)
toen reeds langs een ijzeren spoorweg bereikbaar, welke naar Albany zou worden
doorgelegd. De ‘kolossale wagens’ in welke 30 menschen konden zitten, werden
door paarden getrokken. Ook op de wagens waren zitplaatsen, zoodat elk voertuig
in 't geheel 70 personen bevatten kon. Mr. 't Hooft raadde Beukma aan zich in
Michigan te vestigen, anderen spraken van ‘de Illinois’. Weer anderen, met name de
Nederlandsche consul te New York, de heer Zimmerman, raadde hem 't Westen af,
eischende te veel opofferingen. Maar hoewel Beukma ‘het gegronde zijner redenen
zeer goed begreep, ben ik in geenen deele van mijn plan afgestapt.’
Van tal van aanbevelingen voorzien, reisde Beukma nu naar Buffalo. om
waarschijnlijk van hier over Cincinnati te gaan naar Illinois, welk gebied volgens
een ouden boer de beste grond had, alhoewel men ten gevolge van de afschaffing
der slavernij bezwaarlijk 't noodige werkvolk zou kunnen krijgen.
Met een groete ‘aan mijne menigvuldige belangstellende vrienden en bekenden’
en met een dringend verzoek ‘mij berigt, en wel breedvoerig berigt, uit het door mij
verlaten Vaderland te willen doen toekomen’ eindigt deze tweede brief en daarmede
het eerste stukje.
Over de volgende later. Dr. J.v. HINTE. Amsterdam, Van Breestraat 104b.

Lynden.
In het jaar 1880 kwamen, waar 't tegenwoordige Lynden ligt, de eerste ‘settlers’ uit
het verre Oosten en midden van Amerika.
Niets dan uitgestrekte bossen en wouden zag men toen. In de verte Mount Baker
met z'n altijddurende sneeuwtop. Naar men zegt is Mount Baker genoemd naar een
zekere kapitein Bakker, een Hollander.
En meer en meer ‘settlers’ kwamen er. In 1901 werd de Hollandse kerk gesticht
en na die tijd kwamen Nederlanders, uit het verre Oosten en midden van Amerika,
en ook rechtstreeks uit Nederland, om hier hun fortuin te beproeven. Men hoorde
bijna overal de Nederlandse taal spreken. Velen van de ouderen kenden zelfs geen
Amerikaans.
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Er werd hard gewerkt. Spoedig zag men, waar vroeger wildernis was, mooie
boerderijen. Geen grote uitgestrekte ‘ranches’, neen, op z'n Hollands, kleine
boerderijen, waar ieder stukje grond waarde had.
Er kwamen winkels, banken, er kwam 'n grote melkfabriek, eieren werden op
grote schaal uitgevoerd. De laatste jaren begon men met bloembollen. Ook 't laatste
was 'n verbazend sukses. De bloembollenkwekers hebben echt Haarlemse namen.
In de maand Mei is er niets mooiers denkbaar dan die uitgestrekte tulpenvelden,
daarachter de bossen en heel in de verte Mount Baker.
De winkeliers, slagers, bakkers, allen hebben Nederlandse namen.
Men zou nu nog best in Lynden kunnen gaan winkelen, zonder 'n woord Engels
te behoeven te spreken. Door de Hollandse kerk is de Nederlandse taal hier zo lang
bewaard gebleven. In enkele families wordt die taal meer gehandhaafd als bij anderen.
Toch kunnen de meeste jonge mensen Nederl. verstaan, al kunnen ze het niet zo goed
spreken of schrijven, Er zijn zelfs kleine kleuters van drie jaar oud, die Hollandse
versjes kunnen zingen. Op de vraag: ‘Van wie heb je dat mooie versje geleerd?’ is
't antwoord: ‘Van grootvader.’
In de laatste jaren echter, jammer genoeg, hoort men minder Nederlands. Die
kinderen, die de ‘High School’ doorlopen hebben, spreken 't nooit meer.
Naast de Hollandse kerk is 'n tweede kerk verrezen, waar de diensten in 't
Amerikaans gehouden worden en in de twee Hollandse kerken wordt ook dikwels
in 't Amerikaans gepreekt.
Door de verscherpte landverhuizingswetten komen er weinig of bijna geen
Nederlandse families meer hierheen. En mijns inziens, als 't zo doorgaat, is de
Nederlandse taal hier na vijf en twintig jaren uitgestorven.
Jammer ook, dat vele jongeren zo'n verkeerde indruk hebben van Holland. Dat is
't land, waar alle mensen op klompen lopen, waar alles zo ouderwets is. Doordat zij
geen Nederlands meer lezen, blijven die begrippen bestaan.
Vlak over de grens, in Vancouver, zijn nog vele Nederlanders, die wachten op 'n
kans, om de Verenigde Staten binnen te komen. Wellicht kan de Nederlandse taal
dan wat meer versterkt worden.
20 Maart 1930. M.H.W.v.d.G.

Oranjelodge te Manitoba.
Op onze vraag, in het vorige nummer gedaan, over den oorsprong van het gebruik
in deze Canadeesche stad, om op 12 Juli een optocht te houden ter herinnering aan
den koningstadhouder Willem III, is een drietal antwoorden ingekomen, die alle
hierin overeenkomen, dat zij die Oranje-optochten terugbrengen tot een gewoonte
der Iersche protestanten, die jaarlijks de overwinning van Willem III over het leger
van Jacobus II in den slag bij de Boyne, 1 Juli 1690, herdenken. Ook andere
geschiedkundige feiten als de slag van 12 Juli 1691 en de landing van Prins Willem
III te Torbay (25 Nov. 1688) komen daarvoor in aanmerking. Bij die gelegenheden
worden Oranjebloemen gedragen.
De oorsprong dezer Oranjefeesten ligt in Ulster en verondersteld wordt, dat
Oranjevierders in Canada landverhuizers uit Ulster zijn.
Een der inlichters deelt nog mede, dat Ulstermannen te Belfast zich op 12 Juli met
Oranje tooien, kantoren en werkplaatsen dan gesloten zijn en optochten met muziek
worden gehouden.
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Surinaamsche brieven.
VII.

Aanlegsteiger van de Koloniale vaartuigen.

Als de boot de geelkleurige rivier opvaart en het modderige water in lange
uitwaaierende golven achter de boot nakolkt, heeft men heel niet het gevoel in een
tropisch gewest te zijn beland. Rechts en links strekken zich de lage oevers uit met,
wat in den beginne wel een beetje vreemd lijkt, hooge roodachtig bloeiende
koffiemama's1). Maar de rivier is zoo breed, dat men geen bijzonderheden
onderscheidt. Pas als men dichter aan den wal komt, ziet men het gestrengel van
vreemdsoortige, grootbladerige modderplanten en lage palmen, van woest in elkaar
vervlochten doornstruiken. Op een afstand vormt al dit lage gewas een niet al te
hoogen wal van licht groen, dat heel sterk lijkt op de verre dijken, die onze
Hollandsche rivieren begeleiden. Men ziet niet, dat al deze planten in het water
drijven en over den walkant heen hangen. De boomen in het verschiet, met hun teer
gekleurde bladeren lijken op pas ontluikend voorjaarsgroen van oude parken en hoog
opgaande beuken.
Nog sterker wordt de indruk van zich in Holland te bevinden, als men met den
kolonialen stoomer des morgens vroeg voor den Marowijnemond aankomt. De
verspreide eilandjes voor den Franschen oever drijven in de roodachtige
morgennevelen, die zich moeizaam van het water losmaken. Rechts strekt zich uit
de lage landtong van Galibi2) meteen klein vuurtorentje en enkele massale
boomgroepen. Hoog steken de groen-violette loofbergen boven de spiegelende
watervlakte uit, waarover een roeibootje, dat de post komt halen, heenzweeft. Het
kost dan werkelijk inspanning zich niet in Holland te wanen. Veel eer zou men
denken, dat men op de Loosdrechtsche plassen of op de Friesche meren vaart.
Denzelfden indruk krijgt men, wanneer men met de rivierboot langzaam Paramaribo
nadert, dat in witte schittering tusschen het groen gebed ligt. Nu stevenen wij langs
het open Rietbergplein en dan vlak langs het fort Zeelandia. Ook dit is weer een stuk
Holland, afgezien dan van enkele palmtoppen, die er boven uit waaieren en heen en
weer wiegelen.
Langs den oever een zware steenen glooiing van groote granietblokken en daar
boven een bonkige steenen muur en witgepleisterde huizen; kleurige roode dakpannen
als in een Hollandsch visschersdorp en een opeengedrongen bij elkaar hokken van
gebouwtjes en optrekken als in een oude Hollandsche stad. Een vroolijk wapperende
1) Een koffiemama is een schaduwboom.
2) Galibi ligt op den Nederlandschen oever.
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driekleur boven alles uitstekend, scherp afgeteekend tegen den blauwen hemel met
witte Hollandsche luchten en woelende en trekkende wolkenballen.
Ook in de stad zijn er huizen genoeg, die zoo uit Holland overgenomen konden
zijn. Allereerst dan die aan het Gouvernementsplein. Het Gouvernementshotel3) met
zijn lange loggia over de heele breedte is hiervan nog het meest tropisch. Wel maakt
het met zijn ligging en den ruimen en onbekrompen opzet een aangenamen indruk
en iets van de oude breede Hollandsche deftigheid kan men aan dit huis niet
ontzeggen.
Oudhollandsch is ook het binnenplein van het Fort. Hooge schaduwboomen, die
over grasperken en netjes gesnoeide heggen heen hangen en waartusschen de roode
klinkers en de pleistermuren lichten. Zware poorten als van de forten aan de waterlinie
en zware overhangende daken.
Uit het fort gezien, is het plein het mooist. De boomen, die de wijde grasperken
omlijsten, zijn zeldzaam mooi. Het zijn meestal tamarindeboomen, die een kruin
hebben, eenigszins op beukenboomen lijkend, maar hun onderste takken hangen neer
en hun blad is veel fijner, haast als van varens. Zij kunnen wondermooi frisch groen
en sappig zijn, vooral de jonge takken zijn van een onuitsprekelijk helder en zuiver
groen, als van heel jonge berken in het voorjaar. In hun omlijsting steken de roode
gebouwen van het Hof van Justitie en van Financiën schitterend af.

3) Zoo wordt de ambtswoning van den gouverneur genoemd.
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Als men dan de Gravenstraat inbuigt, komt men weer langs een stuk oud Holland.
Rechts liggen de poort en dienstgebouwen van het Gouvernementshotel, uit steen
opgetrokken en op den hoek zelf een politiepost met een breed dak genoeglijk in de
zon te bakken. Daarop volgt het Parket en het gebouw van de Loge ‘Concordia’ dat
zoo uit Amsterdam overgenomen kon zijn. Alleen dat dan de steenen onderweg in
hout veranderd zijn.
Daarop volgt de Oranjestraat met enkele oude steenen gebouwen, die gansch niet
tropisch lijken, maar een namaak van een of ander Hollandsch huis.
Ook onder de burgerhuizen zijn er genoeg, die de plaats van herkomst van hun
vroegeren eigenaar verraden. Zoo bijv. het gebouw van de R.K. Missie, een rood
steenen gebouw, waarvan het eenige, dat aan de tropen herinnert, is een groot balkon
met tropische planten.
Een zuiver Hollandsch patriciërshuis, maar dan uit steen, is het gebouw, waarin
nu de Herrnhutter Muloschool gevestigd is. Zelfs de hardsteenen stoep met
Renaissance slingers en gezwaaide leuningen, en de ruime poort met
leisteen-bekroning en smeedwerk, ontbreken niet.
En zoo zouden er nog meer van die gebouwen aan te wijzen zijn, waarin onze
voorvaderen neergelegd hebben hun herinnering aan het vaderland. Zelfs in
kleinigheden, in gebeitelde deurposten en

De Zinzendorfschool. Herrnhutter Muloschool in de Gravenstraat te Paramaribo.

in houtsnijwerk van de bovenlichten hebben zij hun vaderlandschen smaak gevolgd.
Later is het peil van het bouwwerk sterk achteruit gegaan. Stijl is in de nieuwe
gebouwen haast niet meer te ontdekken. Ook zijn de afwerking en het materiaal veel
minder geworden. Balken en planken als in die oude gebouwen vindt men heden ten
dage niet meer. Want aan den smaak van die oude heeren, paarde zich een degelijkheid
van afwerking en van materiaalkeuze, zooals die slechts mogelijk is bij de
spreekwoordelijk geworden Hollandsche degelijkheid.
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R.K. Weeshuis te Paramaribo.

Aan de Leden van het A.N.V.
Zij, die er prijs op stellen, de Verbondswet en het reglement der Groep en der
Afdeeling waartoe zij behooren, te bezitten, kunnen zich wenden tot het hoofdkantoor,
Laan 34, 's-Gravenhage.

Ingezonden.
Eerbetoon aan onze vlag.
Ik wensch niet onvermeld te laten een gebeurtenis, die zich hier 14 Mei afspeelde
en beschouwd kan worden als eerste eerherstel van onze schoone driekleur (te Aruba)
sinds het ongelukkige voorval van 8 Juni 1929 te Willemstad.
Wij ontvingen namelijk bezoek van den Amerikaanschen kruiser Sacramento.
Volgens door mij ingewonnen inlichtingen zou dit een beleefdheidsbezoek zijn, dat
reeds dagen vooraf aan het Bestuur gemeld was.
Ik heb mij bijzonder verheugd over dit bezoek van een vreemden kruiser, omdat
er gelegenheid bestond voor een publieke eerbetooning aan onze schoone driekleur.
Aldus was het voor ons een gewichtig oogenblik, althans voor de velen, die oprecht
gevoelen voor hunne vlag en natie, dat, toen de Nederlandsche vlag in top van dat
vreemde oorlogsschip ging, onder het bulderen van 21 saluutschoten. Na het lossen
dier schoten werd de vlag neergestreken.
De Nederlandsche torpedojager Van Galen, die toen buitengaats laveerde, bedankte
op dezelfde wijze voor de betoonde eerbewijzen aan onze vlag, door de
Amerikaansche vlag te hijschen onder het lossen van een even groot aantal schoten.
Oranjestad (Aruba). H.E. LAMPE.

Afdeelingen
Amsterdam.
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De secretaris, de heer C.K. Kesler, schrijft:
In der regel zijn tentoonstellingen, - en dat geldt vooral voor die, welke niet in de
eerste plaats met handelsdoeleinden gehouden worden - geen winstgevende
ondernemingen. Integendeel; meestal moet er geld bij en nogal vaak meer dan bij
den aanvankelijken opzet verwacht werd.
Daarom gevoelde het Uitvoerend Bestuur der van 15 Maart tot 1 Mei hier gehouden
tentoonstelling ‘Nederland in de West’ eenige voldoening, toen het kon vaststellen,
dat, wat de geldelijke aangelegenheden betreft, deze op het boven gezegde een
uitzondering maakt. Voor een niet gering gedeelte is dit te danken aan de
medewerking, die dat Bestuur, het Dagelijksch Bestuur onzer Afdeeling, van vele
zijden mocht ondervinden. In de eerste plaats zij hier vermeld H.M. de Koningin,
op wier medewerking niet tevergeefs een beroep werd gedaan
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en de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut, die kosteloos een zaal ter
beschikking stelde. Verder de inzenders, particulieren, besturen van Genootschappen,
Musea en Bibliotheken, die het Uitvoerend Bestuur in staat stelden, een eenige
verzameling voorwerpen en bescheiden, op onze Westindische gebiedsdeelen
betrekking hebbende, bijeen te brengen, een verzameling, die jammer genoeg, thans
weder her en der verspreid is.
Maar vóór alles moet er natuurlijk geld voor zulke ondernemingen, als onze
Tentoonstelling, zijn. De Afdeelingskas kon zeer zeker de kosten niet alleen dragen.
Daarom dient, niet in de laatste plaats eigenlijk, hier de medewerking vermeid te
worden van groote firma's en bankinstellingen, die grootere of kleinere bedragen
toezegden voor de vorming van een waarborgfonds. De voorzitter en de secretaris,
de laatste in zijn werk krachtig en doeltreffend bijgestaan door den Directeur van
het Bureau voor Handelsinlichtingen, deden het noodige, om tot de vorming daarvan
te geraken.
Gewoonlijk, - zie boven - is zoo'n waarborgfonds geld, dat degenen, die het
verstrekken, kwijt zijn. Het deed het Uitvoerend Bestuur dan ook zeer veel genoegen,
nu de eindrekening opgemaakt is, te kunnen vaststellen, dat dengenen, die een bedrag
hadden toegezegd, daarvan slechts 40 % behoeft te worden opgevraagd.
Onze Tentoonstelling, als slotstuk van den gedurende den winter gehouden
Leergang, die tot het laatst voldoende belangstelling bleef ondervinden, heeft er
ongetwijfeld toe bijgedragen, de West minder onbekend te maken en de belangstelling
voor dat deel van Groot-Nederland te wekken, waarop het, ook op geschiedkundige
gronden, aanspraak mag maken.

's-Gravenhage en Omstreken.
De afdeeling bestond den 11en Mei 30 jaar; zij heeft dit feit Zaterdagnamiddag den
10en Mei voorloopig herdacht in een eenvoudig, zéér gezellig samenzijn in het hotel
Wijker Brug te Voorburg. De plechtigere viering zal plaats vinden op Zaterdag 6
September a.s., o.a. door het geven van een grooten Dietschen Kunstavond in het
Kurhaus te Scheveningen. In de volgende aflevering zullen hieromtrent verdere
bijzonderheden worden vermeld.

Haarlem.
Tot secretaris dezer afdeeling is benoemd de heer H. Kuipers, Stoopplein 17,
Overveen; tot voorzitter van de boekencommissie dier afdeeling de heer H. Meyer,
Velzerend (Velzen).

Leeuwarden.
Wegens vertrek naar Arnhem heeft Mr. Vellinga het penningmeesterschap der
afdeeling Leeuwarden neergelegd. Voorloopig zal dr. S.A. Waller Zeper het
waarnemen.

Nederlandsche Vereeniging in Roemenië.
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(Zelfst. Afdeeling van het A.N.V.)
Aan het jaarverslag over 1929 ontkenen wij het volgende:
Allereerst wordt melding gemaakt van het overlijden van het lid Jos. de Wijs, een
vooraanstaand Nederlandsch zakenman in Boekarest en het vertrek van den
eerevoorzitter, den Gezant Baron E. van Nagell, en het bestuurslid H.J. van Oosterzee,
beheerder der Vereenigingsboekerij.
De opvolger van den Gezant, Mr. C. Ridder van Rappard, nam het
eerevoorzitterschap over.
Vereenigingsboekerij.
Tot Januari 1929 bevond zich de boekerij te Ploesti onder het beheer van den heer
van Oosterzee. Wegens diens vertrek uit Roemenië en om den leden in een anderen
kring gelegenheid te geven gemakkelijk de aanwezige boeken ter lezing te nemen,
werd besloten de boekerij voor eenigen tijd naar Moreni over te brengen onder het
beheer van den heer H.J. Jansen, aldaar. Daar deze in Juli overgeplaatst werd naar
Campina, werd het beheer der Boekerij tijdelijk overgedragen aan mevr,
Heldring-Faber, die zich met veel ijver van deze taak heeft gekweten.
Van de boekerij is in Moreni een druk gebruik gemaakt.
Onderafdeelingen.
Het aantal afdeelingen is onveranderd gebleven n.l. een in Moreni en een in Ploesti,
die zich beide op bevredigende wijze ontwikkelen. Het mag verwacht worden, dat
de bereikte resultaten een aansporing zullen zijn tot nog grootere krachtsontwikkeling
in de toekomst.
Het aantal leden bedroeg aan het einde des jaars 2 eereleden, 102 gewone leden,
waarvan 14 dames, 4 buitengewone leden, waarvan 2 dames en 1 begunstiger.
Het Bestuur bestaat thans uit de heeren: C.B. de Bruyn, Boekarest voorzitter; J.
den Besten Jr., Boekarest, Secretaris-Penningmeester; J. Koppes te Ploesti; Sj. Kuiper
te Moreni; T. Duif te Campina.

Mededeelingen.
Taal- en Letterkundig Congres.
Zooals men zich wellicht zal herinneren, zou het 33ste Taalen letterkundig congres
in 1914 te Haarlem worden gehouden. Door het faillissement van de Hollandsche
Handelsbank, waar het voor dat congres gevormde waarborgfonds en de ingekomen
bijdragen der leden waren belegd, zijn daarvan slechts ongeveer f 600 over, die de
voorzitter en de secretaris der regelingscommissie op de Nutsspaarbank te Haarlem
hebben gezet. De overgebleven leden dier commissie wenschen die gelden nu over
te dragen aan het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat die
som dan afzonderlijk zal beheeren, teneinde die te gebruiken voor een later te houden
congres van denzelfden of soortgelijken aard.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond is bereid, zich met
dat beheer te belasten.

Briefwisseling tusschen jongelieden van Dietschen stam.
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In December 1929 is te Leiden opgericht het Nederlandsche Bureau ter bemiddeling
van internationale schoolcorrespondentie (Hoofdsecretaresse Dr. M. Nieuwenhuisv. Uexkhull, Jan van Goyenkade 44 Leiden). Dat bureau wil ook zijn bemiddeling
verleenen voor de briefwisseling tusschen Nederlandsche schoolkinderen met hun
makkers in de overzeesche gebieden, Vlaanderen, Zuid-Afrika en verzoekt daarvoor
de medewerking van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Het Hoofdbestuur heeft
die medewerking verleend, door aan het bureau de adressen op te geven van de
besturen onzer groepen en Zelfstandige Afdeelingen en van onze Vertegenwoordigers.
Wanneer die besturen en vertegenwoordigers dus binnenkort van genoemd bureau
lijsten zullen ontvangen van Nederlandsche kinderen, die in briefwisseling willen
treden met makkers in de verte, zullen zij het streven van ons Verbond kunnen
bevorderen, door die adressen op te geven op de Nederlandsche scholen in hun kring.
De zelfstandige oproeping van het A.N.V. heeft ten gevolge gehad dat honderden
adressen naar Zuid-Afrika zijn gezonden en ook verbinding met Oost- en West-Indië
op verzoek wordt voorbereid.

Landsgrens vervangen door Taalgrens.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft in haar jaarvergadering van
11 Juni 1.1., op voorstel van het bestuur, als grondslag der voorwaarden voor het
lidmaatschap de landsgrens vervangen door de taalgrens. Tot dusver konden zij,
wier moedertaal het Nederlandsch is, maar die aan gene zijde van de landsgrens
wonen en geen Nederlandsch staatsburger zijn, slechts buitenlandsch lid worden;
van nu aan

Neerlandia. Jaargang 34

115
zullen zij, indien zij voor deze onderscheiding ook voor het overige in aanmerking
komen, als gewoon lid kunnen toetreden.
Wij achten dit besluit van groote beteekenis, vooral om den geest, die eruit spreekt.
Het zuiver geestelijke gebied der letterkunde heeft met de staatkundige grenzen niet
te maken; zijn grenzen omsluiten alle landen, waar Nederlandsch wordt gesproken,
zijn burgers zijn allen, die de Nederlandsche cultuur dienen en verheffen. De
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde stelt dit voor nu en altoos tot leus en
wij brengen haar daarvoor dankbare hulde. Mogen alle cultureele vereenigingen en
genootschappen dit voorbeeld navolgen!

Groep Nederlandsche Antillen.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
Ir. J. de Pril, voorzitter; Mr. P.J.J.v.d. Biesen, ondervoorzitter; C. Holstein, 1ste
Penningmeester; H.M. Chumaceiro, 2de penningmeester; J.M. Borgmeyer, 1ste
schrijver; M.B. Bartels Daal, 2de schrijver; dr. W. Ch. de la Trey Ellis, H.J.C.
Henriquez en S.A.L. Maduro.
Tot plaatsvervangende leden zijn benoemd:
R.F.W. Boskaljon, Pater Hulsman en A.M. Schütte.

Friesche Leergang.
Evenals vorige jaren richt de Provinciale Onderwijsraad van Friesland van 4-6
Augustus te Leeuwarden een vacantieleergang in.
Als sprekers treden op de heeren K. Fokkema, Tj. Hettinga, D. Meintema, Dr. A.
de Koe, Prof. Dr. T. Brandsma, Ir. G. Kalma, drs. F.S. Minnema en H. Heindinga.
Inlichtingen verstrekt gaarne het Secretariaat, Tj. Hiddestraat 62, Leeuwarden.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordige adres meedeelen van:
Mevr. A. Haan-Gratama, vroeger Koestraat 18, Zwolle.
H. Bentfort van Valkenburg, vroeger Jan van Nassaustraat 105, Den Haag.
J.W. Heldewier Vignon, vroeger t/k fa. J. en H. Da Costa Gomez, Maracaibo.
L. Rippe, vroeger Gouden Hoofd. Groenmarkt, 's-Gravenhage.
D. Bolier, vroeger t/k Caribbean Petroleum Comp., Maracaibo.
J.B.D. Pennink, vroeger 25 Broadway, New York.
G.H. van Asperen, vroeger Weltevreden (Java).
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Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
F.J. Hageraats, Dir. N.V. Wed. J.F. Hasenkamp, Vischhandel, Visschersdijk 107,

Rotterdam.

W. Daniëls, Lid Fa. W.A.M. Daniëls, Groothandel in uurwerken, Zuidblaak 30,

Rotterdam.

Beiden opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.

Begunstigende Leden.
G.J. van Ommen, Meubeleerinrichting, Brink 99,

Deventer.

Th. Oostveen, Bloemenwinkel, Nachtegaalstr. 47,

Utrecht.

Beiden opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.

Gewone Leden.
E.W. Seetenson, Wijnstraat 5,

Rotterdam.

M. Blom, Juwelier, Soetensteeg 5,

Rotterdam.

J.C.H. van Duyl Sr., Prinses Julianalaan 75.

Rotterdam.

Dr. D.J. van Prooye, Spoorsingel 13,

Rotterdam.

Mr. A. Bosman, Adv. & Proc. Wijnhaven 48,

Rotterdam.

L. de Ruiter, Boekhouder Geref. Kerk, Ammanstraat
23,

Rotterdam.

H.J. Becker, Koffiehuis 't Spinnewiel, Zuidblaak 2,

Rotterdam.

J.G. Hector, Boekhandelaar, Noordblaak,

Rotterdam.

A. van der Loo, Juwelier, Noordblaak 41,

Rotterdam.

J. Strömberg, Dir. N.V. Handelsdrukkerij en Uitg. Mij. Rotterdam.
v/h Strömberg & Co, Steiger 30,
Th. L.P. Leenen, Bergweg 194/196,

Rotterdam.

L.A.J. Rebers, Kantoorboekhandel, Schiekade 8,

Rotterdam.

A.J.G. Tacke, (fa. Peek & Cloppenburg) Brink 98,

Deventer.

J.D. Bunschoten, Wijnhandelaar, Brinpkoortstraat 1,

Deventer.

A. van den Brink, Kleermaker, Rijksmanstraat. 21,

Deventer.

Mevr. L. Tuckermann-Slingervoet Ramondt, Zandpoort Deventer.
14,
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B. ter Maat, Dir. N.V. IJzerhandel v/h Gebr. Timan,

Deventer.

W. Reinders, Brink 24,

Deventer.

Bernard Krijt, Beëedigd Makelaar, Wethouder v.
Diepeveen,

Deventer.

J. Fraser, Arts, Stadhouderslaan 112,

Utrecht.

Mej. J.J.C. Hendriks, Drogisterij ‘Dillenburg’,
Dillenburgstraat 25,

Utrecht.

W. Petri, Dir. Utrechtsche Muziekschool,
Stadhouderslaan 33,

Utrecht.

Mej. J.G. Schuitinga, Tandarts, Parkstraat 51,

Utrecht.

J.H.H. Swart, Assuradeur, Schoolplein 5,

Utrecht.

Dr. A. Roobol, Schoolstraat 17,

Utrecht.

J. Gabriëlse, Kunstschilder, Wilhelminapark 58,

Utrecht.

Dr. H. Hondelink, Oor- neus- en keelarts, Burg.
Reigerstraat 83,

Utrecht.

A.S. van der Sluis, Tandarts, Burg. Reigerstr. 73,

Utrecht.

G.J. Rolandus, Dir. Amsterdamsch Effectenkantoor,
Waldeck Pyrmontkade 107,

's-Gravenhage.

S. Bruijsten, Hoofdred. van ‘De Residentiebode’,
Neuhuyskade 95,

's-Gravenhage.

J.C.J. Waldorp, Notaris, Anna Paulownastraat 16

's-Gravenhage.

C. Boonacker, Boekhandelaar, P.C. Hooftstraat 57,

Amsterdam.

J. Poen Kzn., Wilhelminastraat 211,

Amsterdam.

J.C.P. van Driessel, Dir. N.V. Handelshuis,
Raadhuisstraat 31,

Amsterdam.

Fr. Lieffijn, Arts, Linnaeusstraat 57,

Amsterdam.

D.A. van Dijk, ‘De Crimpert Salm’, Vischstr. 3,

Dordrecht.

P.K.J. Stam, Apotheek, Voorstraat 179,

Dordrecht.

W.J. de Voogd, Van Beverenstraat 13,

Dordrecht.

E. Benedictus, Effectenhandelaar, Wijnstraat 87,

Dordrecht.

Mr. P.J. Sigmond, Adv. & Proc. Singel 178,

Dordrecht.

P. Koops, Tandarts, Singel 161,

Dordrecht.

H.J. Hüpscher, Tandarts, Singel 148,

Dordrecht.

George Broekema, Tandarts, Joh. de Wittstr. 19,

Dordrecht.

A.H.U.F. van Asch, Vischstraat 15rd,

Dordrecht.

G.A. Stenger, Arts, Wolwevershaven 33,

Dordrecht.

Mr. J. van Drooge, Stadhuisplein 4,

Dordrecht.
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Mr. J.A.C.H. Uden van Drooge, Stadhuisplein 4

Dordrecht.

Prof. Dr. J. de Zwaan, Oegstgeesterlaan 31,

Leiden.

D. Timmermans, Arts, Wilhelminapark 1,

Oegstgeest.

Ds. Jac. Ezinga, Pred. Geref. Kerk, Wilhelminapark 23, Oegstgeest.
M.L. Sigal Jr., Gem. Archivaris,

Vlaardingen.

J.S. Hussem, Dir. Post- Tel. en Telefoonkantoor

Vlaardingen.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

Mevr. C. Le Coultre-Wouters, V. Lennepweg 44,

's-Gravenhage

Opg. door den heer K.E.
Oudendijk,
Mej. T. van Elsäcker, Badhuisweg 106,
Opg. door Mevr. J.
Oudendijk,

's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage

L.J. Hoogkamer, Dirig. Paardenarts 1ste Kl. N.I.L. b/d, 's-Gravenhage
Frederik Hendrikplein 6,
Opg. door Dr. H.J. van
Nederveen,

's-Gravenhage

T. Nijkamp, Ligusterstraat 1,

's-Gravenhage

Mevr. Rodie Medenbach, Anna Paulownastraat 75,

's-Gravenhage

W.P. van Notten Jr., ‘Kleinhoeve’,

Driebergen.
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Groep Ned. Antillen.
J.M.A. van Beek, Pension ‘Keizershof'

Willemstad.

C. van Leeuwen, Damplein,

Willemstad.

Mej. L. van Dijk, Witteweg, Overzijde,

Willemstad.
Allen opg. door het bestuur der Groep Ned. Antillen.

Groep Ned.-Indië.
M. Tjeerdsma, Residentsweg 12a,

Medan.

J. Hesseling. Kartinilaan,

Medan.

J.A. Lorzing. Paleisweg,

Medan.

Allen opg. door het Bestuur der Afd.

Oostk. v.
Sumatra.

J. van Riet, Hoofdcommies Statistiek,

Weltevreden.

Opg. door den heer J.F.J.K. van Deun,

Weltevreden.

C. Huyer, Arts,

Koetaradja.

De Maart, Koopman,

Koetaradja.

Mevr. S. Meiler, Verpleegster,

Koetaradja.

J.N. van der Reyden, Gew. Secretaris,

Koetaradja.

H. Canne, Agent Javasche Bank,

Bandjermasin.

C. Vink, 1ste Luit. Inf.

Mr. Cornelis.
Allen opg. door den Jongeheer Edu Veen, Koetaradja.

J.W. Ticoalu, t/k K.P.M.

Weltevreden.

E. Wullur, Ambt. I.U. en A.

Weltevreden.

W.J. Koert, Onderwijzer,

Solo.

J.R.M. van der Vossen,

Benkoelen.

J. Goudkade, contr. Passerbedrijf,

Wonosobo.

K. Raue, Hulpgezaghebber B.B.

Koeala
Simpang.

H.H.W. Zeijlmans van Emmichoven,

1e Luit. Inf.
Flores.

J.E. Römer, Beambte Billiton Mij.,

Billiton.
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H.H.G. van Zengen, Schilder,

Telok Betong.

J.W. Admiraal, Gezagh. B.B.

Mengala
(L.D.)

J. Maas, Onderwijzer,

Tjepoe.

Th. E. Stufkens, Industrieel,

Bandoeng.
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned.-Indië.

Groep Suriname.
M.C. Goedhart, Chef Militair Hospitaal,

Paramaribo.

Opg. door het Bestuur der
Groep Suriname.

Groep Vlaanderen.
Jan Roeges, 78 Clemenceaulaan,

Anderlecht-Brussel.

Is. Turcksin, 535 Steenweg op Ninove,

Anderlecht-Brussel.

Ton Slinkert, 73 Sloordellenlaan,

Auderghem-Brussel.

Albert de Nayer, De Smet de Nayerlaan 3,

St. Pieters Jette.

Mevrouw Van Adelsberg, 13 Nervierslaan

Brussel.

Lode v.d. Broeck, 62 Meloenstraat,

Vorst-Brussel.

F. van Gelder, Clemenceaulaan 13

Brussel.

Pierre De Boeck, 189 Nieuwe laan,

Vilvoorde.

Fr. Buttiens, Koningdomstraat 49,

Laken-Brussel.

Allen opg. door het
Bestuur van Tak Brussel.
E. Merschaert, St. Niklaasstraat 7,

Ieperen.

Mevr. Cromheecke, Neermarkt,

Ieperen.

Beiden opg. door het
Bestuur van Tak

Ieperen.
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Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland.
Ahwaz (Perzië),

P.P. ter Meulen,

Holland Persian Gulf
Trading Co.

Avon (South Dakota, N.A.) G.G. Th. Leih Jr.

P.B. 444

Barcelona (Spanje),

Consejo de Ciento 345.

Ary Kriens,

Barquisimeto (Venezuela), Joh. de Veer,

Consulair agent der
Nederlanden.

Barranquilla (Columbia), W.T. Pietersz,

Koopman.

Berlijn (Duitschland),

Ir. F.A. Overhoff,

Wielandstrasse 9,
Charlottenburg.

Bombay (Br. Indië),

J.J.H. v. Proosdij,

t/k. Twentsche Oversea
Trading Co., Hornby Road.

Budapest (Hongarije),

J. Vreede,

VIII Ullöi üt 4.

Cairo (Egypte),

G. Vogel,

P.B. 461.

Caracas (Venezuela)

A.J. Tiddens,

Kanselier der Ned. Legatie.

Carambehy (Brazilië),

Jac. Voorsluys,

Caixa Postal 135, Ponta
Grossa,

Colombo (Ceilon),

E. Reimers,

Gouv. Archivaris.

Colon (Rep. Panama),

J.J. Ecker Sr.,

Consul der Nederlanden.

Comodoro Rivadavia
(Argentinië),

J.F.M. ter Ellen,

Casilla de Correo 155.

Constantinopel (Turkije)

H. Goemans,

t/k. Holl. Bank v.d.
Middell. Zee.

Delhi (N.Y., N. Amerika) IJsbrand Mostert,

Franklin Road.

Detroit (Michigan N.
Amerika),

Albert van 't Huil,

Room 206, 3106 Gratiot
Ave.

Durban (Natal, Z. Afr.),

H. Altmann,

P.B. 1529.

Ermelo (Transvaal)

Sj. Alkema,

P.B. 8.

Frankfort a/d Main
(Duitschland),

Prof. Dr. M.J.v.d. Meer.

Steinmetzstr. 24

Genève (Zwitserland),

Dr. J.A.v.d. Wijk, Châlet
de Hofwyck Cologny
s/Genève.

Genua (Italië),

G.H.v. Straten,

Via Edmondo, De Amicis
6-6.

Gin-Gin (Australië),

Mej. G.v.d. Berg,

Hospitaal.

La Guaira (Venezuela),

A.J.F. de Veer,

Vice-Consul der
Nederlanden.
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Hamburg (Duitschland),

Jac. Oving,

Catharinenstr. 43,
Hamburg 8.

Havana (Cuba),

H.S. Brandt,

P.B. 74.

Hongkong (China),

Secretaris v.d.

Hollandsche Club.

Ismailia (Egypte),

J. Boon,

Kapitein loods b/d Suez
Kanaal Mij. Rue de la
Haye.

Keulen (Duitschland),

P.S. Göbel,

Burgmauer 2.

Leipzig (Duitschland),

H.H. ter Meer,

Kochstr. IIIII, Leipzig, S.
3.

Lugano (Zwitserland),

E.W. Kraal,

Via Cattedrale 6.

Lynden (Washington, N.
Am.),

Mevr. Marianne H.W.v.d.
Griend-Vaandrager.

Madison (Wisconsin, N.
Am.),

Mej. C. van Kooy,

126 East Wilsonstr

Minneapolis (Minn. N.
Am.),

Lambert G. Wilten,

18 So Sixth Str.

Neerlandia (Alberta
Canada),

C. Ingwersen.

Newport-News (V.S.v.A.), E.D.J. Luening,

Vice-Consul der
Nederlanden.

Nice (Frankrijk),

E.R. Boumeester,

Rue Verdi 31.

Norden (Oost-Friesl.
Duitschland),

Ds. A.C. Leendertz.

Nijlstroom (Distr.
Waterberg-Transvaal),

G. Bakker,

P.B. 22.

Paarl (Kaapprovincie, Z.
Afr.),

W.A. Joubert,

Directeur v/h.
Opleidingskollege.

Panama (Rep. Panama),

A.A. Sasso,

P.B. 383.

Rio de Janeiro (Brazilië), G.S. de Clerq,

Caixa Postal 1895.

Rome (Italië),

A.H. Luydjens,

Instituto Storico Olandese,
Via Savoia 31, (Villino
Paula) Rome (34).

Singapore (Straits
Settlements),

D. Loos, (wd)

t/k. Asiatic Petrol. Comp.
Marine Department.

Stockholm (Zweden),

J. Rippe,

Frijxellsgatan 4.

Sydney (N.S.W.),

E. Colaço Belmonte,

Kon. Paketvaart Mij. P.B.
217.
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Turijn (Italië),

Dr. H.C. Holtz, Consul d.
Nederl., Via Giuseppe
Giacosa 6.

Vancouver (B.C. Canada), Jan Schretlen,
Watten (N. Frankrijk),

3405-31ste Avenue West.

J.M. Gantois, Ruede
l'Abreuvoir.

[Nummer 8]
Propaganda in de Afdeelingen
(Rede, gehouden door den heer N.J. Pattist, op de Groepsvergadering van
28 Juni Rotterdam).
Men heeft mij gevraagd, over dit onderwerp heden een en ander tot U te zeggen, en,
dat dit gevraagd is, is voor mij al bewijs te over, dat het noodzakelijk is, gezamenlijk
dit eens onder de oogen te zien. Eigenlijk moest propaganda voor ons verbond niet
noodig zijn, eigenlijk moest elke Nederlandsche man en Nederlandsche vrouw zoo
diep in 't hart dragen en zoo hoog op de schouders verheffen hun Nederlander zijn,
hun doordrongen zijn van de Nederlandsche cultuurwaarden en de waarde dier
cultuur, hun verantwoordelijkheidsgevoel, om die Nederlandsche waarden ongerept
aan 't nageslacht over te leveren, dat propaganda voor ons verbond niet noodig was,
dat in zekeren zin ons verbond elken Nederlander, waar ter wereld hij ook was, als
vanzelf tot lid had en dat onze vergaderingen enkel dienden, om in gemeenschappelijk
samenzijn uiting te geven aan die gevoelens, die allen bezielden, wat een echt
menschelijk verlangen is. Niet omdat wij ons stellen boven andere volken en stammen,
niet omdat wij meenen, dat dit waardevolle bezit beter is dan dat van andere naties,
maar omdat het het onze is, òns eigendom, waaruit wij geestelijk leven, omdat het
een der kleuren is, waaruit de veelkleurige regenboog der menschelijke ontwikkeling
gevormd is, die wij, juist wij bezitten en waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
Maar - zoo staat het eilacie niet. 'k Weet niet, hoe het met andere volkeren precies
gesteld is, maar wij Nederlanders zijn door de bank genomen niet trotsch op dat
bezit, beschouwen het vaak niet als onzen geestelijken voedingsbodem, zijn in dit
opzicht - hoe onverdraagzaam we vaak op andere gebieden zijn, hoe prat we gaan
op onze vrijheid en vrijheden en er geen enkele van willen prijsgeven - eigenlijk
onverschillig en zeer geneigd, vreemde cultuurwaarden te overschatten, de onze te
vergeten. We hebben een tijd gehad, in den aanvang van den tachtigjarigen oorlog,
waarin wij staatkundig niet op eigen beenen konden staan, beurtelings steun zochten
bij en woning vroegen aan Frankrijk en Engeland, maar nog altijd schijnt de tijd niet
gekomen te zijn, waarop we geestelijk onszelf kunnen zijn en geen huisvesting vragen
aan naburige volkeren, al is er dan wel een kentering te bespeuren. En deze
karaktertrek, die den Nederlander in Engeland er doet op uit zijn, zooveel mogelijk
Engelschman te schijnen, wat hem voor den echten Engelschen vaak tot een bespotting
maakt, terwijl hij als Nederlander een geacht en geërbiedigd buitenlander zou wezen;
evenzoo is de Nederlander in Frankrijk en misschien vooral in Duitschland, des te
gevaarlijker, omdat wij een klein volk zijn, gelegen op een der kruispunten van 't
groote wereldverkeer, waar allerlei geestelijke stroomingen van zeer nabij op inwerken
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en moeten inwerken en waar het daardoor nog des te bezwaarlijker is, zijn eigen
bezit te handhaven en te doen groeien. Wij moeten - èn gezien dien karaktertrek èn
gezien onze kleinheid en ligging steeds op onze hoede zijn, niet opgeslorpt en
opgezogen te worden. En dat zijn wij niet altijd, bij lange niet! En daarom is
propaganda noodig voor ons verbond, dat niet anders zijn wil dan de verkeersagent
voor 't Nederlandsche volk, het de richting wijzend, die het als geestelijke eenheid
gaan moet, het het halt toeroepend, als het op vreemde wegen wil gaan, het
onverbiddelijk een dreigend proces-verbaal toezendend, als het ongerechtigheden
begaat.
Propaganda - en dan zal menigeen bij het hooren van dat woord de schrik op 't lijf
vallen. Dan ziet men al voor oogen de een of ander, van een denkbeeld bezetene, die
op alle tijden en ontijden U vervolgt met zijn aanbevelingen, lidmaatschappen,
vergaderingen, verzoekschriften, U Uw tijd ontrooft, Uw geest wil richten op dingen,
waarheen gij niet wilt, dat hij gericht zal worden, U dringt voor zijn denkbeelden
mede te propageeren. U in botsing brengt met Uw genoegens, Uw vrienden en die
ten slotte een aanval op Uw beurs doet met een Bismarckiaansch ‘Numquam satis’,
nooit genoeg. Deze propaganda, ongebreideld en opdringerig, vaak wel
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gericht op nuttige en noodzakelijke dingen, maar ze ziend zonder grenzen, niet in
verband met andere nuttige en wenschelijke zaken, in veel te groote afmetingen, ze
is de onze niet, ze kan de onze niet zijn, omdat ze onze zaak zou schaden, omdat ze
onnoodig is. Want wat wij willen: dat ieder Nederlander een levendig stambewustzijn
heeft, een levend besef van zijn geestelijk bezit, ook van het stoffelijk kunnen en
kennen van ons volk, dat is immers in ieder Nederlander aanwezig. Het behoeft maar
gewekt te worden, het is er wel.
Daarom is ons beste en allereerste propagandamiddel onze geestdrift, het warm
worden van ons hart, als het gaat over de Nederlandsche zaak; over daden van ons
volk, of van den enkeling, die er zijn mogen; het warm loopen van onzen toorn, als
ons recht, onze naam, onze waarde als volk aangerand worden. Niet omdat wij die
innerlijke hoovaardij bezitten, waarvan Beets eens rijmelde:
Weest dankbaar en verblijd,
Omdat gij Nederlanders zijt;

maar omdat wij ons eigen bezit het beste voor ons volk en van onze persoonlijkheid
achten, omdat wij het niet missen willen en kunnen, omdat het de geestelijke lucht
is, die we inademen; de bodem, waardoor wij gevoed worden; omdat wij geen
bastaarden willen worden, geen ontwortelden, omdat wij voor ons volk zijn plaats
opeischen, zijn eigen plaats onder de zon.
Geestdrift dus onder de leiders, onder de leden. Maar dan een geestdrift, die zich
uit in daden, niet enkel in woorden. Zooals zoo vaak den Vlamingen verweten is,
dat zij zoo goed de leeuwen konden laten dansen en verder niets deden, - een tijd,
die gelukkig voor den Nederlandschen stam voorbij is - zoo ga het met ons niet.
Zeker, het woord moet ook getuigen, maar als achter het woord de daad niet komt,
dan ware het woord beter achterwege gebleven. We hebben daden noodig, daden
door werken, arbeiden.
En dat moet in de afdeelingen geschieden. Het groepsbestuur kan leiden, mag
regelen, mag bevruchtende denkbeelden uitzenden, het bewerken van den akker kan
niet anders dan door de afdeelingen gebeuren. En dan komt vanzelf de prikkelende
wederwerking; door den arbeid der afdeelingen, der afdeelingsbesturen wordt de
werkzaamheid van 't groepsbestuur verhoogd, wordt daar de geestdrift versterkt en
omgekeerd keert die terug tot de afdeelingen. Dan zijn we misschien ook eens af van
de eeuwige reglementsharrewarrerijen en kleinigheden, van kwesties over verhouding
tusschen groepsbestuur en afdeelingen, die zoolang, al te lang, onze atmosfeer
bedorven hebben, en den geest hebben afgehouden van waar onze werkzaamheid
toch ligt. Dat moge het eerste gevolg zijn van onze geestdrift, die onze beste
propaganda is.
Maar hoe moet nu die geestdrift in daden omgezet worden in de afdeelingen, waar
vindt ze haar arbeidsveld? Is er wel plaats voor haar naast die tallooze vergaderingen
en bijeenkomsten van den hedendaagschen vereenigingstijd? Of er werk is? Werk
te over. Eerst van beschermenden aard. Tot in 't hartje van Holland toe. Ik ken geen
land ter wereld, waar de dagelijksche omgangstaal, de taal der dagbladen, de taal der
sport, de wetenschappelijke taal, de taal der wetgeving zoo doorspekt is met vreemde
woorden en bastaardwoorden als in Nederland. Ik ken geen land ter wereld, waar
zooveel kooplieden en zaken hun aankondigingen en uithangborden zoo gaarne in
vreemde talen zien, als in Nederland. Laat Holland maar oppassen, want anders komt
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nog de tijd dat in de Zuidelijke Nederlanden zuiverder Nederlandsch gesproken en
geschreven wordt, in het verfranskiljoneerde Vlaanderen, maar dat nu stevig aan 't
uitzieken is, dan in Noord-Nederland en dat we onze kinderen naar Vlaanderen
zenden moeten, om waarlijk zuiver en smeuig Nederlandsch te leeren. En waar nu
de taal een volk is, moet dat volk zijn taal hoog houden en zoo zuiver mogelijk.
Daarvoor staan de afdeelingsbesturen, de afdeelingen als wachters op Zions muren.
De uitdrukking van den Nederlandschen geest, van de Nederlandsche daad, het
Nederlandsch woord zuiver houden en zooveel mogelijk van smetten bevrijden, dat
is een allereerste eisch.
En dan wijzen, voortdurend wijzen op het belang van onzen stam, bevordering
van onze eigen nijverheid, onze eigen kunst, onze eigen wetenschap. Heusch, ze
mogen er zijn, naast die van andere landen. De menschheid in onze omgeving laten
zien, wat een vereeniging als Nederlandsch fabrikaat vermag, wat onze drukkerijen
voortbrengen, wat dat overzeesche grootere Nederland beteekent. Tentoonstellingen
in elkaar zetten, met hulp van andere vereenigingen zoo noodig, maar waar door
alles heen te bespeuren is: dit is nu Uw werk, Nederlanders. En dat moet gij steunen.
En daarbij voortdurend acht geven hierop, dat Uw afdeeling daarbij genoemd wordt,
er in betrokken is, niet uit persoonlijke ijdelheid, maar opdat iedereen wete, dat gij
er zijt, wat gij wilt, en Uw geestdrift in anderer hart die geestdrift ook ontvonke.
En dan laten zien en hooren, wat die allerbelangrijkste der geestesuitingen van
een volk, de kunst, vermag. Nederlandsche muziek, Nederlandsche letterkunde,
Nederlandsche tooneelkunst onder de menschen brengen. Zorgen, dat men wete, dat
er oudere en nieuwere Nederlandsche toondichters zijn; zorgen, dat men wete, dat
er oudere en nieuwere Nederlandsche blij- en treurspelen zijn; zorgen, dat men wete,
dat er Hollandsch oud en nieuw proza en oude en nieuwe dichtkunst is, die met eere
genoemd mogen worden en die bovenal uitdrukking zijn van den echt Nederlandschen
geest, waaraan onze geesten zich nog altijd verkwikken en reinigen.
En dan kennis aanbrengen van ons land, van het groote gebied, waarover de
Dietsche stam verspreid is, van dat groote Overzeesche Nederland in Oost en West,
waarop onze cultuur haar stempel drukt en nog steviger drukken moet. En hier is 't
juist andersom, dan in 't algemeen. Eerst is hier de liefde tot volk, stam, gebied en
uit die liefde komt de zucht naar weten, kennen er van, wat weer voert tot diepere,
warmere liefde er voor. Lezingen laten houden, waarin het eigenaardige, kenmerkende
van een landstreek, van een onderdeel van den stam naar voren komt; opwekken tot
bezoek dier streken, bestudeering van de geschiedenis van den Nederlandschen stam,
herdenken van belangrijke personen en feiten, vooral ook plaatselijke, die bijgedragen
hebben tot verspreiding onzer geestelijke waarden, tot verhooging van ons aanzien
als volk, tot verreining van onzen Nederlandschen geest. Er ligt een zee van arbeid,
van werk, waaraan gearbeid moet worden, om in den dreigenden tijd van
eenvormigheid, van een vervlakkend internationalisme zijn zelfstandig-
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heid als kleine stam, omringd door groote, te kunnen handhaven. Niet, om een
Chineeschen muur om zich heen te bouwen, maar wel, om als straks een volkerenunie
komt, waarin de banden der stammen nog veel sterker aangehaald zullen worden,
dan ze nu al zijn - och dat het spoedig zijn mochte - wij de broederhand mogen reiken
aan de andere volkeren, met eerbiediging van andere culturen, onze eigen cultuur
handhavend. Want niet in de doodelijke en doodsche eenvormigheid van alle volkeren
der wereld zal het hoogste ideaal bereikt worden, maar met wegvalling van alle
scheidsmuren in een vrij opbloeien van alle geestelijke waarden en schatten van alle
volkeren, zonder eenige onderdrukking en zonder eenigen nijd, en met handhaving
van eigen karakter.
Als gij dat alles doet, natuurlijk rekening houdend, als practische menschen, met
wat tijd en omgeving eischen, dan zal Uw ledental vanzelf toenemen, dan zal men
niet meer vragen, als gij aanspoort tot toetreding: wie zijt gij en wat wilt gij? Want
dan zal men weten, dat gij - buiten alle politiek en godsdienst om, maar misschien
wel gedreven door Uw politiek en godsdienst in heel hoogen zin - komt, als verdediger
der hoogste Nederlandsche belangen en voor bewaring van de beste dingen, die wij
onzen kinderen kunnen nalaten. Dan zal er een groote aantrekkingskracht van Uw
werk uitgaan, die al breeder en breeder kring van medearbeiders en belangstellenden
tot U zal voeren. Dan zal Uw werk bezielend werken op Nederlanders buiten het
stamgebied, die van Uw vuur in de verte een weinig gloed nog zullen opvangen in
hun oog en den ouden stam niet zullen vergeten. Dan zal er een steunende macht van
U uitgaan voor de stamgenooten in ander staatsverband, die weten, dat zij niet alleen
staan, maar dat er een klein land aan de Noordzee ligt, waar heel naë familie woont,
die deelt in hun lief en leed. Dan zal ons Nederlandsch verbond zijn een verbond,
een band van alle Nederlanders, buiten en boven alle politieke verdeeldheid, ons
samenbindend, zooals wij één lucht inademen, zooals één bodem ons voedt, zooals
wij één taal spreken.

Groepsdag.
Het blijkt telken jare weer een goed denkbeeld te zijn geweest aan een algemeene
vergadering der Groep een uitstapje te verbinden, dat niet alleen aan een Groepsdag
groote aantrekkelijkheid geeft, maar ook de leden van ons Verbond in de gelegenheid
stelt gezamenlijk een mooi brokje van ons mooie land te zien. En wat is krachtiger
middel, om het eigene te leeren waardeeren en het nationaliteitsgevoel te versterken!
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Deelnemers aan den Groepsdag op Zaterdag 28 Juni 1930 op de wallen bij de grondslagen van de
Noorderpoort te Brielle.

De algemeene vergadering had ditmaal 28 Juni te Rotterdam plaats. Het was maar
een korte morgenbijeenkomst, voorgezeten door den ondervoorzitter, prof. Sneller,
omdat de Groepsvoorzitter, de heer J.N. Pattist, een voordracht hield over Propaganda
in de Afdeelingen, een reeks wenken, vooral gericht tot de Afdeelingsbesturen, die
slechts spaarzaam vertegenwoordigd waren. Daarom is het ons een genoegen de
pittige rede in haar geheel in dit nummer als hoofdartikel af te drukken. Ieder, die
tot den bloei zijner afdeeling, en dus van het geheele Verbond, wil meewerken, leze
de nuttige beschouwing van den groepsvoorzitter en neme ze ter harte. Ter vergadering
reeds gaf zij aanleiding tot gedachtenwisseling. Moge zij in de a.s.
winterbijeenkomsten der afdeelingen haar werking voortzetten.
Te één uur verzamelden bestuurders, afgevaardigden en belangstellenden uit
verschillende deelen des lands - er waren er meer dan honderd - zich aan de Boompjes,
waar de ‘Maasnymph’ door de goede zorgen der afdeeling Rotterdam, in het bizonder
van haar secretaresse, mej. A. Kuyper, gereed lag, om hen naar Den Briel te voeren.
De tocht door
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de haven der ‘stad, die nooit rust’ en verder door de Nieuwe Maas was, dank zij ook
het schitterende zomerweer, een ononderbroken natuurgenieting en de Amsterdamsche
studenten, die als ‘Dietsche Blazers’ meevoeren, verhoogden de prettige stemming
niet weinig door het spelen van Vaderlandsche wijzen en Dietsche strijdliederen.
Toen we half 4 de haven van het Geuzennest invoeren, stonden Briellenaars van
elken stand en leeftijd, poorters en poorteressen, ter verwelkoming op den wal en bij
de ontscheping zette het Brielsche Harmoniegezelschap ‘Libertatis Primitiae’ (d.i.
eersteling der vrijheid, de wapenspreuk der stad) de Vlaamsche Leeuw in, ons
herinnerend aan de Vlaamsche medewerking bij de inneming van Den Briel. Onder
aanvoering van Mr. Schaap, de ziel der Afdeeling Voorne en Putten, ging het in een
optocht, als gold het een vreedzame inneming van Den Briel, naar de plek, waar in
1572 op den eersten Aprildegrondslagvan Neerlands onafhankelijk volksbestaan
werd gelegd, naar de spaarzame overblijfselen van de Noorderpoort, door de
Watergeuzen gerammeid op dien gedenkwaardigen dag in Nederlands tachtigjarigen
worstelstrijd. Bij het voor zulk een gebeurtenis wel zeer eenvoudige baksteenen
gedenkteekentje, in 1922 door Koningin Wilhelmina onthuld, gaf de burgemeester
van Den Briel, mr. F.J.D.C. Egter van Wissekerke, een historisch overzicht van het
roemruchtige feit, toegelicht door enkele schetsteekeningen. Ook in het vermaarde
Raadhuis, waar het groote gezelschap A.N.V.-ers ambtelijk werd ontvangen, hield
de burgemeester een rede, waarin hij zijn waardeering uitsprak voor ons bezoek aan
‘de bakermat der vrijheid’ en waarin hij o.m. in herinnering bracht, dat Groep
Nederland in 1922 bij de herdenking van het 350-jarig bestaan dier vrijwording een
gedenkraam had aangeboden, waarin het Koninklijk woord werd vereeuwigd: ‘Ik
ben er grootsch op, zeer grootsch, Nederlander te zijn.’ De heldentrits: Tromp,
Dubbelwit, Van Almonde, werd niet vergeten. De Groepsvoorzitter antwoordde in
welgekozen bewoordingen, dankend voor de hartelijke ontvangst van stadsbestuur
en burgerij. Na de aangeboden thee begaven we ons naar de St. Cathrijne, het
onafgebouwde, met zorg gerestaureerde kerkgebouw, zoo rijk aan geschiedkundige
herinneringen.
Van den kansel sprak ds. Loran ons toe, zich bewust, dat hij den vermaarden
archivaris, door ziekte aan zijn legerstede gekluisterd, niet ten volle kon vervangen:
Johan Been, als een andere Saul ‘van de schouderen af en opwaarts hooger dan al
het Brielsche volk’. En toch.... wij kwamen diep onder den indruk van zijn gevoelige
rede ter plaatse, waar als nergens in Nederland de steenen spreken. De roem, waarvan
zij getuigen, trok aan ons geestesoog voorbij. Wij veroorloven ons enkele aanhalingen:
‘Onder Gods bestuur is aan Nederland gegeven
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De deelnemers aan den Groepsdag voor de St. Cathrijnekerk, rechts de Dietsche Blazers.

in bange dagen een vader des vaderlands als Prins Willem van Oranje. Onder dat
Godsbestuur is Den Briel, de sleutel van Zuid-Holland, in 1572 ‘libertatis primitiae’
geworden, en is het volk van Nederland onder zwaren druk geslagen tot wat het is
geworden: een vrij volk, met eigen stempel, eigen karakter!
Ligt zoo in 't verleden het heden, ook in 't nu ligt, wat worden zal!
Of die toekomst ook brengen zal een nauwere aansluiting van den alouden
Dietschen stam? Ook Den Briel kan getuigen van de vele draden der geschiedenis,
welke Vlaanderen en Nederland verbinden (b.v. Willem van Oranje; Jacob van
Maerlant, de Vlaming van Damme, koster der Maerlantsche kerk). En met
belangstelling sla ook ik Uw streven gade en sympathiseer ik met de
Grootnederlandsche gedachte, die U bezielt. God heeft eenmaal den Dietschen stam
saamgevoegd. Maar de mensch heeft hem gescheiden in den loop der eeuwen. Doch
ook hier geldt: ‘Wat God saamgevoegd heeft, scheide de mensch niet!’ En is 't nu
niet een merkwaardig teeken des tijds, dat, wat gescheiden is door den mensch,
wellicht voorgoed, politiek althans, toch in den loop der laatste jaren al meer
vereeniging zoekt
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en al worstelend elkaar gaat naderen en vinden: intellectueel, geestelijk, in taal en
litteratuur?’
Zoo wees de prediker ons op de lessen der historie en nooit klonk het Wilhelmus
van een kerkorgel ons zoo plechtig in de ooren als toen het weergalmde na deze
indrukwekkende kanselrede.
Na dien kerkgang, die groote wijding gaf aan ons samenzijn, splitste het gezelschap
zich in twee groepen, de eene ter bezichtiging der kapel van de Gorcumsche
martelaren, de andere voor een wandeling over de voor ons ontsloten ‘verboden
wallen’.
We vonden elkaar weer op het Maerlantsche kerkhof, waar Mr. Schaap een
gloedvolle rede hield en er op wees, dat daar de Dietsche tale geboren werd, dat de
Vlaming Jacob van Maerlant er de bezieling voor zijn dichtwerken opdeed. Hij
betreurt, dat daar den Vader der Dietsche dichtren algader, gelijk het te Damme
geschiedde, nog geen standbeeld werd opgericht en hechtte onder groote geestdrift
een lauwerkrans aan het Vrijheidsbeeld, dat te midden van dezen binnenhof oprijst.
Ten slotte vereenigden wij ons in Hotel De Nymph, het huis, waar Maerten
Harpertszoon Tromp eens woonde, aan een gemeenschappelijken maaltijd, waarbij
o.m. het woord voerden de heer S. da Silva, voorzitter der Afd. Voorne en Putten;
de burgemeester; Mr. H. Van Haeringen, ondervoorzitter der Afd. Rotterdam en onze
algemeene voorzitter, de heer De Kanter, die in een kort en krachtig dankwoord de
hulde van het Hoofdbestuur vertolkte voor dezen welgeslaagden Groepsdag. Aan
Koningin Wilhelmina werd een huldetelegram gezonden en aan Johan Been een tuil
rozen. Als tafellied werd gezongen:

Groepsdaglied voor nict-leden. (28 Juni 1930).
In naam van Oranje, wordt lid van 't Verbond,
De vorige eeuw al gesticht;
Wie dit niet wil steunen met raad en met daad,
Verzuimt onvoorwaardelijk zijn plicht.
Gij moogt dus niet dralen, geeft op nu je naam
En werkt in 't vervolg met ons allen te zaam
Voor land en voor volk en voor stam en taal,
In één woord voor 't Dietsch ideaal.
De Kanter voor 't Hoofd en Pattist voor de Groep,
Die staan steeds paraat op de bres
Voor al wat den Dietschers het dierbaarste is,
Met Bijlo en Mr. Van Es.
Gij moogt dus niet dralen, enz.
De moeilijkste taak voor het Neerlandsch Verbond,
Die komt bij de kas voor den dag,
Daarom zien het liefste den groei van 't Verbond
De Gaay Fortman en Reysenbach.
Gij moogt dus niet dralen, enz.
Wij strijden voor al wat goed Nederlandsch is,
Voor wetenschap, kunst, nijverheid,
Voor letteren, onderwijs, handel en taal,
Zijn daarvoor tot offers bereid.
Gij moogt dus niet dralen, enz.
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Wij zijn hier te zaam op historischen grond,
Daaraan mag wel worden gedacht,
Voor vrijheid en eendracht strijdt ook ons Verbond:
De leuzen van 't kloek voorgeslacht.
Gij moogt dus niet dralen, enz.
Den Briel is de stad van een Admiraal Tromp,
Van Almonde en Dubbelwit,
En mannen als Been zijn het levend bewijs,
Dat nog pit in de Briellenaars zit.
Gij moogt dus niet dralen, enz.
Het Nederlandsch blijft ons de dierbaarste taal,
Daarbij komt het sappige Vlaamsch.
Als jongste der trits, de drie-éénheid van taal,
Begroeten we 't leuk Afrikaansch.
Wij vatten ze alle in 't groot' Dietsche raam,
Strijdt gij in 't vervolg met ons allen te zaam
Voor land en voor volk en voor stam en taal,
In één woord voor 't Dietsch ideaal.

De terugtocht met de Maasnymph in den nanoen en den vallenden avond met een
schitterenden zonsondergang werd in de beste stemming en onder vroolijk gespeel
van de ‘Dietsche Blazers’ en lustigen solo- en koorzang van de feestelijk gestemde
groepsdaggangers volbracht.
Zelden hebben wij zoo van een Verbondssamenzijn genoten. C.v.S.

Die Suid-Afrikaanse Studentedaë.
Net soals in vorige jare het die Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging en
Algemeen Nederlandsch Verbond ook hierdie jaar 'n aantal Suid-Afrikaanse Studente
uit Holland, Engeland en Duitsland uitgenooi om 'n aantal dae in Holland deur te
bring. Die plekke wat ons besoek het, was Den Helder, Alkmaar, Schoorl en Bergen.
In samewerking met die voortreflike organisasie van die Vereniging vir
Vreemdelingeverkeer,

Deelnemers aan de Zuidafrikaansche Studentendagen.
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was ons instaat gestel om gedeelte van Holland te besoek wat 'n vreemdeling haas
nooit te sien kry nie.
Wat Den Helder betref, denk ons nie alleen aan die gulle ontvangs van die
Gemeentebestuur nie maar ook aan die Marine outoriteite, waarvan vice-admiraal
Quant die hoof is; dit was viral aan sy goedgunstigheid te danke gewees dat die
Afrikaners instaat gestel was om 'n stukkie geskiedenis van hulle mee te maak; ek
bedoel hiermee die besoek aan die oorlogskip ‘Gelderland’, wat President Krüger
gedurende die Tweede Vrijheidsoorlog na Holland vervoer het. Toe ons die hut, wat
die President tijdens die reis bewoon het, betree, het ons gedagte onwillekeurig terug
gegaan na die balling, wat sy land moes verlaat. omdat die sogenaamde beskermer
van klein nasies weer besig was onder die dekmantel van beskerming sy imperialisme
uit te brei.
Indrukwekkend en groots was ook die besoek, wat ons aan die Suidersee werke
gebring het; wat hier tot stand gebring word, dwing die respek af van iedereen, wat
kennis maak met die reusewerk. 'n Landgenoot het opgemerk: ‘Dit is alleen Hollanders
wat soiets sal aanpak, want ander nasies sou hotels op die eilande gebou het en
badplekke aangelè het!’
Ook moet ek hier melding maak van die gasvryheid van ons gashere en -vroue,
wat alles in hulle vermoë gedaan het, om ons verblyf so aangenaam moontlik te
maak.
W.P. VAN REEDE VAN OUDTSHOORN.

Vlaanderen.
De onthulling van het Vlaamsche IJzergedenkteeken.
Zondag 24 Augustus zal te Diksmuiden, op den linkeroever van den IJzer, het 52
meter hooge Vlaamsche gedenkteeken van Heldenhulde, dat thans voltooid is, op
plechtige wijze worden onthuld. Meer dan 100.000 stambewuste Vlamingen zullen,
ook ditmaal weer, op het voormalige slagveld, waar 30.000 Vlamingen het leven
lieten, bijeenkomen in een geest van verbroedering der levenden en der dooden.
Kransen zullen denzelfden ochtend vroeg door het Comité der jaarlijksche Vlaamsche
bedevaart naar den IJzer op de graven van Fransche, Duitsche, Engelsche en
Amerikaansche gesneuvelden, in West-Vlaanderen, worden gelegd en Waalsche,
Fransche, Duitsche, Engelsche, Iersche en Amerikaansche oud-strijders zullen op
hun beurt tijdens de plechtigheid bloemenkransen aan het Vlaamsche IJzerkruis
hangen. Vrienden en vijanden zullen er naast elkaar nederknielen op den met bloed
doordrenkten Vlaamschen grond. Naast de stem van het Vlaamsche Vlaanderen, zal
ook die van Fransch-Vlaanderen, Noord-Nederland en Zuid-Afrika worden gehoord.
Met groote voldoening heeft het Comité der Vlaamsche IJzerbedevaart vernomen,
dat het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij de onthulling
van het reusachtige gedenkteeken vertegenwoordigd zal zijn. Ook het bestuur van
de Groep Vlaanderen zal er zijn en wekt tevens langs dezen weg alle afdeelingen en
leden van het A.N.V. op tot deelneming aan den grooten Vlaamschen dag op 24
Augustus.
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De beweging op de taalgrens.
De beweging voor Vlaamsche bewustwording op de Vlaamsch-Waalsche taalgrens
in de dorpen, die bestuurlijk tot een Waalsche provincie behooren, wint nog
voortdurend veld. In sommige Noordhenegouwsche en Luiksche gemeenten weigerden
de anti-Vlaamsche burgemeesters en wethouders, die het bestuur in handen hebben,
de verzoekschriften der inwoners, waarbij op een eerlijke toepassing der bestuurswet
van 31 Juli 1921 betreffende het gebruik der landstalen wordt aangedrongen, op de
dagorde van de raadsvergadering te brengen. Niet overal echter werd zoo kortzichtig
en onverstandig gehandeld. Verscheidene gemeentebesturen van het kanton Landen
(prov. Luik) gaven gevolg aan het verzoek der Vlaamsche bevolking en
vervlaamschten hunne bestuursdiensten. Te Laar, een dorp uit hetzelfde kanton, ging
men zelfs nog verder. Op aanstichting van den burgemeester werd het Nederlandsch
als eenige ambtelijke taal der gemeente, tot vóór kort nog geheel in het Fransch
bestuurd, aangenomen. De bevolking bracht, naar aanleiding daarvan, een openbare
hulde aan het bestuur der gemeente en keurde een motie goed, waarbij om wijziging
der provinciegrenzen en terugkeer naar een Vlaamsche provincie of een Vlaamsch
arrondissement wordt verzocht. Deze motie is aan de regeering en het parlement
overgemaakt.

Nederlandsch op de Belgische regimentsvaandels.
In de afgeloopen maand mochten de Vlamingen het genoegen smaken kennis te
nemen van een besluit van den Minister van Landsverdediging, bepalend, dat de
opschriften op de Belgische regimentsvaandels, die tot nu - al stonden ook 80 pet.
Vlamingen in de loopgraven van den IJzer - ééntalig Fransch waren gebleven,
voortaan tweetalig moeten zijn, Fransch aan de eene zijde, Vlaamsch (d.i.
Nederlandsch) aan de andere. Aldus brokkelt toch geleidelijk, steen na steen, de
vernederende muur van minderwaardigheid af, waarmede bij het Belgische leger
alles, wat Vlaamsch is, nog steeds omringd blijft.

Algemeene Groepsvergadering en Groepsdag voor Vlaanderen.
Zondag 19 October wordt te Brussel een algemeene vergadering van Groep
Vlaanderen, gepaard gaande met een Groepsdag en, bij voldoende belangstelling,
met een gezamenlijken Verbondsmaaltijd, gehouden. Voorstellen, uitgaande van de
takken, worden bij het Dagelijksch Bestuur ingewacht, tijdig voor de dagorde wordt
opgemaakt. Deze zal, uitvoerig, in het Octobernummer van Neerlandia verschijnen.
Ieder Verbondslid in Vlaanderen houde dus 19 October vrij.

Mededeelingen voor Groepssecretariaat en Neerlandia.
Nogmaals wordt de aandacht der besturen van de verschillende takken gevestigd op
het verlies aan tijd en geld, dat voortspruit uit het niet onmiddellijk mededeelen, aan
het Groepssecretariaat (Slotlaan 13, Woluwe-Brussel), van alle nieuwe of gewijzigde
adressen, berichten omtrent gehouden bijeenkomsten, aanwijzingen betreffende
propagandamogelijkheden, enz. Mededeelingen, desgevallend bestemd voor ons
maandblad ‘Neerlandia’, moeten steeds den 18den van iedere maand in het bezit zijn
van den groepssecretaris.
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Fransch Vlaanderen
Huldiging van Prof. Dr. C. Looten.
Zoo toog ik dan, met den eerepenning en het diploma van ons Verbond in mijn
koffertje en duizend francs in mijn zak naar Rijsel, om de huldiging van Prof. Looten
bij te wonen. Eerepenning en diploma voor hem persoonlijk, de duizend francs voor
de boekerij der Roomsch-Katholieke Universiteit te Rijsel tot aankoop van
Nederlandsche boeken. De huldiging ging uit van het ‘Comité flamand de France’,
waarvan de professor al lange jaren voorzitter is. Zelf droeg hij 's morgens de heilige
mis op in de kapel der Katholieke Universiteit, waaraan hij hoogleeraar is. Deze mis
werd opgeluisterd door een à capellakoor, onder leiding van den geestelijke Delporte,
dat twee Oudvlaamsche missen zong uit de 16de eeuw, van Van Palaer en van Brumel.
De eigenlijke huldiging kwam aan het feestmaal. Namens het ‘Comité flamand
de France’ sprak de ondervoorzitter en bood een gedenkplaat in brons aan, de beeltenis
van den voorzitter vertoonend, sprekend gelijkend, door den kunstenaar De Klerck
geboetseerd. Daarna een bonte rij van sprekers uit de academische wereld, uit de
hooge geestelijkheid, van de familie, den jarige vierend als wetenschappelijk mensch,
als geestelijke, als vriend, als familielid, als Vlaming. Alles in 't Fransch. Toen kreeg
ik het woord en bracht de gelukwenschen van 't Verbond over, den dank van den
geheelen Dietschen stam, voor wat hij was en geweest was voor dien stam in Frankrijk
en de beste verwachtingen van ons allen voor zijn Vlaamschen arbeid. Prof. Dr.
Verschave vertaalde mijn toespraak in 't Fransch - een tiental der ongeveer honderd
aanwezigen had mij misschien kunnen volgen - waarop krachtige toejuichingen
loskwamen. De penning ging de tafel rond en wekte algemeene bewondering. Toen
kwam een aardig oogenblik; de medeaanzittende Professor Swijngedauw van de
Staatsuniversiteit te Rijsel, stond op en sprak zijn ambtgenoot toe in 't ‘Vlaamsch
van Vrankrijk’, hun beider moedertaal, zooals de spreker het uitdrukte. Dat was een
ontroerende gebeurtenis en sloeg in.
In zijn dankwoord richtte de hoogleeraar - wederom in 't Fransch - zich ook tot
mij, gaf de verzekering van zijn trouw aan en standvastigheid voor de Vlaamsche
taal, beschaving, zeden en gewoonten en noemde het een ‘crime’, een misdaad, een
volk te berooven van die groote goederen.
De ‘Vlamingen van Vrankrijk’ gaan hun geliefden leider nog deze maand huldigen
op hun landdag. Onder ons willen zij dat houden, zonder Vlamingen uit België,
zonder Noord-Nederlanders. Wij eerbiedigen dat en leven met hen mede.
's-Gravenhage, 18 Juli 1930. J.N. PATTIST.

Oost-Indië.
De Nederlandsche leergangen in Indië.
De Nederlandsche leergangen vormen nog altijd een mooie en belangrijke taak van
het Algemeen Nederlandsch Verbond in Indië. Het verslag over 1929 wijst wederom
op vooruitgang. Aan het einde van dat jaar waren er 12; in Maart 1930 werd een
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nieuwe opgericht in Serang, terwijl de instelling van een leergang te Jogjakarta vrijwel
verzekerd is.
Die te Salatiga moest in den loop van 1929 worden opgeheven.
Het aantal leerlingen bedraagt 2084, waarvan 1962 mannelijke en 122 vrouwelijke.
(In dit cijfer is niet begrepen de zeer bloeiende leergang te Medan, die niet onder
leiding staat van de hoofdcommissie voor de leergangen); 120 leerlingen slaagden
in het kleinambtenaarsexamen.
De Hollandsch-Inlandsche Onderwijscommissie stelde ook bij de leergangen een
onderzoek in naar de herkomst der leerlingen, om daaruit na te gaan, om welke
redenen de leerlingen verlangden naar kennis van onze taal. De Commissie kwam
tot het besluit, dat de groote meerderheid die kennis zoekt niet om haar cultureele
waarde, maar om haar economische waarde, m.a.w. omdat zij die noodig hebben om
een betrekking te krijgen of om in de betrekking, die zij reeds hebben, beter te voldoen
en dus vooruit te komen. De Hoofdcommissie wist dit reeds uit de opgedane ervaring;
de beteekenis van de leergangen is er niet minder om. Ook door dit deel van de taak
van het Verbond in Indië wordt het doel bereikt, dat, wat de inheemsche bevolking
op geestelijk gebied aan het Westen ontleent, haar wordt gebracht in de Nederlandsche
taal.
Het is een verheugend feit, dat de heer P.J. Gerke, die al zooveel jaren met groote
toewijding als voorzitter der Hoofdcommissie de leergangen heeft geleid, zijn krachten
daaraan wil blijven geven, ook nu hij het zoo zware ambt van Algemeen Secretaris
bekleedt.

Zuid-Afrika
Het Hertzog-bewind in Zuid-Afrika.
In ‘Die Nuwe Brandwag’, een tijdschrift, dat wij niet genoeg kunnen aanbevelen aan
ieder, die op de hoogte wil blijven van de uiterst belangwekkende ontwikkeling van
Zuid-Afrika, schreef E.C. Pienaar onlangs:
‘Van dat van Riebeeck in 1652 voet aan wal sit moes daar onophoudelik
strijd gevoer word... teen die elemente, teen die wilde diere en teen woeste
barbare. En die huis was nog nie eers behoorlik klaar nie, of daar verskyn
'n nuwe veroveraar op die toneel. Daarop het gevolg die bekende ‘eeu van
onreg’... En tot vandag toe moet ons nog gedurig spook om ons eie kultuur
te handhaaf teenover vreemde oorheersing.’
Tot op den huidigen dag duurt deze strijd. Een goed denkbeeld van de tegenstelling
tusschen de beide groote partijen, de Sappen en de Natten (de Suidafrikaanse Partij
en de Nationale Partij) geven de boeken over Louis Botha en Hertzog,
onderscheidenlijk van dr. C.V. Engelenburg en den heer J.L. Neame, politiek
medewerker van Zuidafrikaansche bladen, welke onlangs zijn verschenen.
In den grond is het een verschil van karakter, van levensopvatting. Er zijn
menschen, die onder alle omstandigheden voorzichtigheid de beste politiek achten.
Er zijn andere, die meenen, dat men er nu en dan eens op los moet slaan. Botha, met
zijn besliste verzoeningspolitiek, behoorde zonder eenig voorbehoud tot de eersten,
Hertzog geeft den indruk, machtig veel voor de andere zienswijs te voelen. Beiden,
Hertzog en Smuts - op wien Botha's
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mantel viel - stellen het belang van Zuid-Afrika voorop, maar de laatste gelooft, dat
het 't best met Engelands hulp, de eerste, dat het zeer goed door Afrika zelf kan
worden behartigd. De eerste meent dat belang beter te dienen door pal te staan, de
ander door zich te laten meevoeren op een stroom, die in zijn oogen onweerstaanbaar
is.
Aanvankelijk scheen Botha gelijk te krijgen; tot zijn dood in 1919 is hij de meest
invloedrijke staatsman der Unie gebleven; meer dan eens scheen Hertzogs zaak
hopeloos. Maar deze heeft doorgezet; heeft, in het begin alleen met Steyn en De Wet
naast zich, langer dan twintig jaren het imperialisme bestreden (tegen Engeland als
zoodanig ging het niet) en is in 1926 zegevierend van de Rijksconferentie te Londen
teruggekeerd.
De Afrikaners, die hem reeds éénmaal, in 1924, aan het bewind hadden geroepen,
hebben hem toen een nog grootere meerderheid gegeven en het Nationalisme schijnt
thans troef.
Men kan redenen hebben om aan de wijsheid van Hertzogs inzicht te twijfelen.
Neame schrijft: ‘In een verre toekomst zal wellicht de geschiedenis leeren, dat zoowel
pogingen der Boeren in Zuid-Afrika als der Franschen in Canada om hun eigen taal
te behouden een vergissing is geweest.’ Maar een volk redeneert zoo wijsgeerig niet,
te minder wanneer de omstandigheden volstrekt niet den indruk geven, dat men zich
heeft vergist. De gebeurtenissen, in het bijzonder de wereldoorlog, bliezen wind in
de zeilen van Hertzog en zijn medestanders en tenslotte verwondert men zich niet,
dat, toen hij een partij stichtte, die volkomen zelfstandigheid van Zuid-Afrika tot
leus verhief, hij de oude republikeinen onder de Boeren, allen wier heugenis aan de
Engelsche oorlogen en de gruwelen der concentratiekampen nog niet uitgedoofd
was, meekreeg.
Zuid-Afrika is nooit een Britsch land geweest, zooals Australië en Nieuw Zeeland;
het was van huis uit Nederlandsch. In de eerste eeuw van de vestiging der blanken
waren de Dietschers in zoo overweldigende meerderheid, dat er geen sprake kon zijn
van strijd. Integendeel, de Engelschen deden opgang, werden steeds meer nagevolgd.
Nederland weet te goed wat die navolging van een ander volk, wat naapen van
uitheemsche taal en zeden kost, al heeft het de les van 1672 slecht geleerd. De
Engelsche beschaving betooverde onze stamgenooten blijkbaar evenzeer als de
Fransche het in de 17de eeuw ons zelf heeft gedaan. Hetgeen te zonderlinger is,
omdat de Boeren, zooals Theal zoo juist heeft opgemerkt, te allen tijde een
buitengewone achterdocht koesterden tegen al wat zelfs maar den schijn van
inmenging had.
Indien men Hertzog den man van het behoud, Botha dien van den vooruitgang
zou willen noemen, zou men dezelfde vergissing begaan als zij, die in de afscheuring
van België in 1830 een zegepraal van het liberalisme willen zien. In Zuid-Afrika,
zoowel als in Europa, stond de Nederlandsche stam tegenover het imperialisme van
een groote mogendheid. Het is de groote verdienste van het boek van Neame, dit aan
het licht te hebben gesteld. Hertzog heeft met staatsmansblik gezien waar het gevaar
school; door den strijd tegen het imperialisme aan te binden werd hij meer dan een
Zuidafrikaansch vrijheidsheld, is hij opgetreden als de kampioen der verdrukte
minderheden. Door gelijk recht te eischen voor kleine als voor groote staten is hij
een man van den nieuwen tijd.
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Wij herinneren ons uit de dagen der tweede Haagsche vredesconferentie een
gesprek met den hoogleeraar Louis Renault, een der afgevaardigden van Frankrijk.
Deze geleerde betuigde zich ten hoogste verbaasd, dat de kleine staten zich zoo hevig
tegen verplichte scheidsrechtspraak verzetten: het kon zijn, dat zij den overwegenden
invloed der groote duchtten, maar het was toch beter door arbitrage dan door oorlog
te worden gedwongen. Ziedaar het ouderwetsche Fransche standpunt. Daartegenover
komt Genrl Hertzog op voor zijn overtuiging, dat geen klein volk gedwongen mag
worden, alleen omdat het klein is. Gelijk recht voor den grooten en den kleinen staat!
Reeds in zijn academisch proefschrift, dus in 1892, sprak hij als zijn meening uit,
‘dat de volksplanting, in de zeventiende eeuw op Afrikaanschen bodem gesticht,
thans krachtig genoeg is ontwikkeld om eene plaats in te nemen in de rij der
beschaafde volkeren’. Ook de wetenschappelijk voortbrengselen van Zuid-Afrika,
hoewel met die van Europa niet te vergelijken, getuigden ‘van het zelfstandig gevoel
van een zelfstandig volk’. Als minister in het kabinet-Fischer in den Vrijstaat wist
hij een onderwijswet te doen aannemen, die het ideaal van taalgelijkheid
verwezenlijkte (Engelsch zoowel als Dietsch verplicht voor alle leerlingen). Toen
de wereldoorlog uitbrak en Engeland de Boeren ten strijde riep tegen Duitsch
Z-W-Afrika - waar tal van Boeren gevestigd waren - ontwaakte er bij hen een
verklaarbaar, zij het niet rechtmatig verzet. Door mee te doen - zoo was Hertzogs
opvatting - werd Zuid-Afrika de vijand van Duitschland en liep het gevaar, indien
Engeland den oorlog verloor, de Duitsche vlag over zijn grond te zien wapperen, iets
wat hem blijkbaar onverdraaglijker leek dan de Engelsche overheersching. Een land
als Zuid-Afrika behoefde, naar zijn meening, zich niet op te offeren; het was genoeg,
wanneer het zich verdedigde. De zelfstandigheidsgedachte had hem toen blijkbaar
reeds geheel in beslag genomen. De scherpzinnige rechtsgeleerde zag, lang vóór dit
duidelijk werd aan de meerderheid der blanke bevolking, welke kansen zich openden
door de veranderingen in den bouw van het Britsche Rijk, welke zich sedert 1912
ontwikkeld hadden. De toestanden waren niet meer dezelfde als in 1902, het jaar van
den vrede van Vereeniging. Een stoutmoedig opgezette onafhankelijkheidsbeweging,
die eer nieuw recht zou scheppen dan zich naar het oude voegen, kreeg toenemende
kans van slagen.
Het geluk begunstigt den stoutmoedige. Met de leus ‘Afrika voor de Afrikaners’
- welk wachtwoord klinkt moderner? - heeft de nationalistische partij in korten tijd
overwinning op overwinning behaald. De opheffing van het Sap-orgaan Ons Land
en de groote uitbreiding, door het nationalistische blad Die Burger verkregen, zijn
teekenend.
Zullen de nationalisten dit veroverde gebied behouden, wanneer hun groote
aanvoerder hun eenmaal ontvalt? v.W. Cr.

Vlaamsch en Afrikaansch.
Het doet goed, te zien, hoe hartelijk Zuid-Afrika heeft medegeleefd met de
Gezelleviering in Vlaanderen en Nederland.
Bij het eeuwfeest te Brugge bracht de Zuidafrikaansche dichter C.M. van den
Heever den groet der Afrikaners over en las een treffende ‘Boodskap uit Suid-Afrika’
van prof. Jan F.E. Celliers voor,
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welke eindigde met de volgende bezielde woorden:
‘Vlaamsche Broeders, vrees dan nie: Miskenning en teëwerking het hom
nie uitgedelg nie; net so min sal dit U skaad, as U weg met Gezelle en sy
God is.
Er was een gedicht van Totius, waarin de verzen:
'n Volk wat spreek sy taalgeluid,
moet, soos sy gees,
onsterflik wees.

Te Stellenbosch in Kaapland heeft de Afrikaansche kultuurvereeniging op 1 Mei een
Gezelle-avond gegeven, waar prof. dr. W. Blommaert sprak over ‘Die Vlaamse
Beweging na hondert jaar’ en prof. dr. E.C. Pienaar een algemeene kenschetsing van
Gezelles dichtkunst gaf. Om aan deze bijeenkomst een echt Vlaamsche kleur te
geven, werden Vlaamsche liederen gezongen en Vlaamsche voordrachten gehouden.
Een Afrik. blad schreef tot aanbeveling van soortgelijke bijeenkomsten in andere
plaatsen:
‘Die Vlaamsche taalstrijd wat nou oor 'n volle eeu - 'n ander eeu van onreg
- loop, is in so baie opsigte gelyk aan die Afrikaanse taaistryd dat 'n skets
van die eeulange worsteling vir taalgelykheid die dankbaarste onderwerp
vir 'n Afrikaanse gehoor is’
Ook de samenkomsten van Afrikaansche en Vlaamsche studenten in Nederland zijn
in Zuid-Afrika met instemming gezien. Een Afrikaansch berichtgever schreef aan
een zijner bladen o.m.:
‘Ek het 'n paar keer daardie samekomste saamgemaak. Die Hollanders
met hul vir die Afrikaner altyd plegtige Nederlands, die Vlaminge met hul
warme Vlaams, en die Afrikaners met hul soetklinkende Afrikaans kon
mekaar goed verstaan en selfs mekaar se grappe in drie tale volkome
geniet.
.... Dis wonderlik om die verskillende tale van die Dietse stam te hoor. 'n
Mens voel by sulke geleenthede dat daar 'n stamverband is.’
De gedachte, die het Algemeen Nederlandsch Verbond leidt, dringt door!

Koningin Sport.
De sport regeert en geëerd zijn, wie haar dienen. Dies brengt het zestienjarige
Nederlandsche meisje Maakal uit Pretoria, die te Bloemfontein het kampioenschap
in het zwemmen won (wij gaven indertijd haar portret) eer aan Nederlands naam, nu
zij, naar men ons meedeelt, gekozen is, om de Unie te gaan vertegenwoordigen bij
de groote inter-Britsche wedstrijden in Canada.
Niet minder eer hebben, van dezen kant beschouwd, twee jonge Nederlanders aan
den goeden naam van land en stam gebracht, toen zij in een bokswedstrijd, op 14
Juni 1.1. te Johannesburg gehouden, overwinningen behaalden, die zelfs de tegenpartij
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bewondering afdwongen. De Nederlandsche gemeente bood Arie van Vliet en Bep
van Klaveren, die zich in dezen wedstrijd zoo onderscheidden, bloemen aan en de
Johannesburg Star schrijft een geestdriftig artikel over hun bedrevenheid,
behendigheid en fut. Nog nooit, zegt het blad, heeft een overzeesch bokser bij zijn
eerste optreden in het strijdperk van Johannesburg zoo terstond en zoo volkomen
overwonnen.
De toon der beschouwingen in deze en andere bladen is, schrijft onze correspondent,
buitengewoon vriendelijk en waardeerend. ‘Het moet voor een Engelschman moeilijk
wezen, in een tak van sport, waarin hij zijn land de meerdere acht, twee Nederlanders
zoo gemakkelijk te zien overwinnen. In Nederland moge het boksen niet in tel zijn,
hier te lande trekt het sterk de aandacht en ‘Holland’ krijgt hierdoor een stralenkrans
in een land, waar het door sommigen stelselmatig wordt achteruitgezet. In Zuid-Afrika
is het sportveld zoozeer een veld van eer, dat wie zich daar onderscheiden, hun land
een dienst bewijzen.’

Buitenland
Consul Chr. Schmid.
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28 Juni heeft de populaire Nederlandsche consul te Essen, de heer Chr. Schmid,
onder talrijke blijken van belangstelling zijn zilveren jubileum als consulair ambtenaar
gevierd. In 1905 werd hij daar consulaatssecretaris in 1913 vice-consul en in 1920
consul der Nederlanden. In al die jaren heeft de heer Schmid zich de algemeene
sympathie weten te verwerven vooral van de Nederlanders in zijn gebied, wier vriend
en raadsman hij was en is en wier belangen hij steeds met groote bekwaamheid heeft
behartigd.
Toen hij vernam, dat men hem wilde huldigen, heeft hij den wensch uitgesproken,
dat zijn feest, een feest dezer Nederlanders zou zijn. En dat is het ten volle geweest.
De heer Schmid is medeoprichter en een kopstuk van den Ned. Bond in Duitschland
en een goed vriend van het A.N.V.
Mogen hem nog vele jaren geschonken worden om ons land en volk in den vreemde
te dienen.
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Nederlanders in Amerika.
K. Jz. Beukma, een belangwekkende figuur onder de Groninger
landverhuizers der 19de eeuw.
II (Slot).
Leerden wij uit Beukma's eerste brieven (zie Neerlandia van Juli 1930) o.m. zijn
ervaringen te New York kennen, de volgende vertellen ons van zijn reis ‘het Westen
in’ en van zijn vestiging aldaar. Met name de derde brief, ‘Washington Township,
Tippecanoe Covnty, Indiana State, den 14 Sept. 1836’, bevat tal van belangwekkende
bijzonderheden.
Beukma is dan reeds landeigenaar in genoemd gebied, in hetwelk hij zich blijkt
gevestigd te hebben aan de Wabashrivier, zes mijlen boven het stadje Lafayette, vijf
mijlen beneden het opkomende plaatsje Amerikus, welk laatste stadje in tegenstelling
met het tot bloei gekomen Lafayette sedert weer in verval is geraakt en thans niet
meer op de kaart van Indiana wordt gevonden.
5 Augustus 1835 was Beukma uit New York vertrokken en met een stoomboot
langs de Noord- of Hudsonrivier naar Albany gereisd. Herinnerde hem waarschijnlijk
de naam, ‘Noord-rivier’ nog aan de Oudnederlandsche nederzettingen; te Albany,
hoewel een Amerikaansche, regelmatig gebouwde stad, wees een ‘binnengracht of
haven’ nog op haar Nederlandschen oorsprong: Ook te Buffalo, naar men weet
eveneens een Nederlandsche stichting in het echter toen reeds onafhankelijke Amerika,
merkte Beukma een dergelijke binnengracht op, ‘iets wat in dit land een zeldzaamheid
schijnt te zijn’. Op weg naar laatstgenoemde stad kwam Beukma nog al eens in
aanraking met nakomelingen der 17de eeuwsche kolonisten. ‘Ik trof hier (te
Schenectady) en elders nog al lieden aan, die een weinig verouderd Nederduitsch
konden spreken; dikwijls vond ik bij hun niet veel innemends en zeer weinig kennis
van of belangstelling in het land hunner voorvaderen’. Dat men hieruit niet
onmiddellijk algemeene gevolgtrekkingen moet halen, bewijst daarentegen weer de
ontmoeting, die Beukma later in Indiana had, toen hij op een boerderij een stokoude
vrouw ontmoette, ‘die beter Nederduitsch sprak dan ik aan deze zijde van New York
nog iemand gevonden had. Het deed haar regt goed, dat zij zich in het door haar
geliefde Hollandsch kon doen verstaan’. Beukma moest haar iets uit haar
Nederduitschen bijbel voorlezen.
Beukma blijkt erover gedacht te hebben zich in de omstreken van het genoemde
Buffalo te vestigen. Het land behoorde hier voor een groot deel aan de stichters dezer
stad. n.l. aan ‘de Hollandsche landmaatschappij’, die haar gebied hier zelfs nog had
uitgebreid door den aankoop van het Grand Island bij de Niagara-watervallen. Uit
eenige opmerkingen van onzen landverhuizer blijkt, dat hij eerst in Amerika van
deze maatschappij ‘the Holland Land Company’ vernomen had, een bewijs, dat deze
onderneming in Nederland zelf weinig reclame voor haar landerijen maakte. In dat
geval toch zou Beukma, die zich zoo goed voor zijn reis had voorbereid en tal van
aanbevelingen had medegekregen, wel eer van haar hebben vernomen. Eerst door
den Nederlandschen consul te New York hoorde hij van haar bestaan. De agent der
maatschappij te Buffalo, de heer Luden, bleek bij Beukma's bezoek aan het
landkantoor uitstedig. Overigens was het land dezer maatschappij Beukma te duur
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en te ver van de stad verwijderd. Een prijs van 3 ¼ $ de are, 20 mijl van de stad vond
hij in verband met den aard van den grond te hoog. Na nog een Geldersche familie
ontmoet te hebben, die te Buffalo een winkel hield, besloot Beukma over Cleveland
naar Cincinnati te reizen. Veel verder wilde hij niet gaan: ‘de stap zou mogelijk te
vreemd en dus te hard zijn, in ongebaand en dus dun bevolkt oord ons een woonstede
uit de wilde natuur voort te brengen’. Het werd den Groninger trouwens makkelijk
gemaakt - want bij het bezoeken van verschillende boerderijen bleek hem ‘dat bijna
iedere Amerikaan zijne bezittingen te koop heeft’. Beukma, gewend aan het vlakke
land, vond hier den grond echter nog te heuvelachtig, bovendien de gele leemklei
niet diep genoeg met ‘plantsoengrond’ (humus) bedekt.
Tal van gesprekken, bestudeering van kaarten enz. deden Beukma het uiteindelijk
besluit nemen zich nabij het ook door kanaal- en spoorwegaanleg opkomende en dus
veel belovende Lafayette in het Wabashgebied, het grensgebied van Illinois en Indiana
dus toch nog verder het Westen in, zij het ook nog in ‘het Oude Westen’ te vestigen.
Paarden en wagens met linnen hoepelkap, echte ‘prairie schoeners’, werden gekocht
en aldus toegerust verliet Beukma 11 September 1835 Cincinnati, om langs
ongebaande wegen, heuvel op, heuvel af, door kreken en rivieren waar bruggen nog
ontbraken, het groote avontuur te aanvaarden. Na een merkwaardigen tocht - soms
weigerden de paarden, een der wagens werd zelfs vernield - bereikte het kleine
gezelschap tenslotte over het nog in aanbouw zijnde Indianapolis het nog jongere
Lafayette in welks omstreken een ‘log’-huisje werd betrokken en van de
vermoeiënissen werd uitgerust.
Hoewel de prijzen ook hier niet mede vielen, bleek het land wel beter en kocht
Beukma dan ook tusschen Wabash en een ontworpen kanaal 121 aires
‘bottom’-(oever-) land en 40 acres, die veel hooger lagen, dééls op de zoogen. ‘bluffs’.
Het oeverland, meest bosch en natte prairie, bestond uit besten zavelgrond en klei,
welke aan den Oldambsterpoldergrond deden denken. Later kocht Beukma nog 20
acres om zijn bezit af te ronden, te zamen dus 181 acres tegen samen $ 955. Ongestraft had de overplanting van het Groningsche gezin niet plaats: moerassig als
het riviergebied was, werden ook de Beukma's den eersten tijd door koortsen aangetast
en bedekten kleine gezwellen hun handen en voeten: de zoogenaamde ‘Wabash
schurft’. Deze en andere moeilijkheden werden echter overwonnen en de welvaart
brengende arbeid, hoe zwaar ook, gaf reden tot dankbaarheid: ‘Ik heb hier alles
gevonden, zooals ik het verwachtende was; vruchtbare grond, doch die tevens veel
en zwaar werk kost om te ontginnen’. Wel gevoelde men het gemis der Groningsche
vrienden, ‘doch wat offer kan of mag te zwaar zijn, zoo men zich hier tegen voor
zich en de zijnen een eerlijk, onafhankelijk bestaan kan verschaffen’.
Dat dit gemis zwaarder drukte dan Beukma zelf toegaf, blijkt echter uit het derde
stukje, uit een brief van 8 Juli 1837, waarin hij opnieuw de hoop uitspreekt, dat eenige
zijner vrienden zouden over-
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komen, hoe goed hij 't ook met zijn nieuwe landgenooten vinden kan, hoe
achtenswaardig hij het volkskarakter der Amerikanen ook vond.
Merkwaardig is deze brief ook om een tweeden met den eersten vereenigden
wensch. De Amerikanen bewoonden tot dusverre de boschrijke gebieden, welke
bosschen dan grootendeels werden gekapt. Dat ook de open grasvlakte, de prairiën,
voor bewoning geschikt zouden zijn betwijfelden zij: ‘bezwaarlijk kan hunne gedachte
hieraan een hechtpunt vinden’. Welnu het is de vrijwel nergens vermelde, ja erger
nog, door de Amerikanen zelf over het hoofd geziene verdienste van Beukma en vele
andere Nederlandsche en Duitsche, uit vlakke streken afkomstige, landverhuizers
geweest hen op de bewoonbaarheid er van te hebben gewezen en dit zelf veelal door
eigen voorbeeld te hebben aangetoond. ‘Dikwijls’, zoo schrijft Beukma, ‘is de
bewoonbaarheid der opene prairie mijn onderwerp van uitvorsching bij een paar van
onze buren’. Om door aanplant van boomen de prairie geschikt te maken voor
bewoning, zou den Amerikaan veel te veel tijd kosten en hem tevens een zekere
kwelling geven, door zulk een soort van energie zijn gemoed aan eene bijzondere
plaats gehecht te voelen.’ Daarom ook blijft het bij onzen Groninger ‘eene
geliefkoosde gedachte, hoezeer ik ook weet, dat zij waarschijnlijk nimmer zal
verwezenlijkt worden, om met eenige uwer, of al waren het dan ook eenige andere
fikse Groninger familiën, op de naburige grand-prairy een uitgezocht stuk lands te
koopen, daar zich eerst in kompagnie te vestigen, om het bij opvolgende kultivatie
onderling te verdeelen’.
Verwerkelijkt is dit plan niet. Slechts een enkele familie uit Groningen volgde
aanvankelijk Beukma's voorbeeld. De landbouwtoestanden waren intusschen in het
Noorden van ons land zoodanig verbeterd, dat aan verhuizen minder werd gedacht.
Trouwens Beukma verheelde in zijn brieven ook de schaduwzijden van het
Amerikaansche leven niet. Met name de houding der Amerikanen tegenover de
Negers ergerde hem bij voortduring. ‘Aan een zwarte huid, al is deze zelfs tot het
flauwste bruin verbasterd, wordt in dit land van vrijheid en gelijkheid nog altijd eene
verlaging gehecht, welke mijn gevoel den Amerikaan niet kan vergeven’.
Uit den laatsten brief van 20 Januari 1838 blijkt, dat Beukma, hoewel nog steeds
denkend aan een Nederlandsche kolonie op de prairiën, zijn boerderij heeft verhuurd
en zelf met een reisgenoot Van K., dichter nabij Lafayette land heeft gekocht, om er
een warmoezerij en boomkweekerij te beginnen, zijn kinderen zouden daardoor meer
met de Amerikanen in aanraking komen en vooral in hun belang ook was hij immers
den Oceaan overgestoken: ‘mijne kinderen wel bezorgd te zien, in een land waar het
burgerlijk bestaan meer zekerheid had en de regten van den mensch als iets van
aanbelang worden behartigd en beoefend’. Duidelijk geven deze brieven o.m. weer, welke beweegredenen bij de
landverhuizing in de eerste helft der 19de eeuw een rol spelen en ontkenen daaraan
vooral hun waarde.
Tenslotte zij vermeld, dat de vestiging van Beukma later tal van Friesche arbeiders
er toe heeft gebracht, zich in en om Lafayette neer te zetten. Men vindt er
tegenwoordig zelfs twee bloeiende Nederlandsche kerkelijke gemeenten, een
Gereformeerde en een Chr. Gereformeerde.
Dr. J. VAN HINTE
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Christian Benevolent Association Holland Home.
Bovengenoemd Tehuis voor Bejaarden is gelegen in Sheldon Iowa, een stad in het
Noord Westen van den Staat Iowa. Sheldon is de grootste en drukste

der vele kleine plaatsjes, die ± 75 jaar geleden van een wilde ‘prairie’ tot landelijke
steden werden herschapen. De Hollanders van Pella Ia. afkomstig hebben hier een
der sterkste nederzettingen in Amerika.
Het oprichten van zulk een Tehuis voor Bejaarden was lang en dikwijls besproken
en beschreven. In navolging van Grand Rapids, Kalamazoo, Chicago, Pella gevoelden
velen, dat ook dit deel zulk een inrichting behoorde te hebben.
Het oorspronkelijke plan was het in Oranje City Ia. te plaatsen, aangezien deze
plaats de voorkeur had, wat aantrekking voor de Hollanders aangaat. Na veel heen
en weer schrijven kon men in Oranje City noch in Sioux Center geld genoeg bijeen
verzamelen, om tot oprichting over te gaan.
Mr. A. Haze, ouderling in de Geref. Gem. te Sheldon, die veel hart voor deze zaak
had, stelde aan den Kerkeraad van zijn Gemeente voor, dan in Sheldon een poging
te wagen. Dit werd met algemeene stemmen aanvaard, doch eerst werd ook de
Kerkeraad van de plaatselijke Chr. Geref. Kerk uitgenoodigd. Op een
gemeenschappelijke vergadering van deze twee kerkeraden werd deze zaak biddend
begonnen en met vereende krachten het werk aanvaard. Veel samenwerking werd
genoten van de handelslieden in Sheldon en met de bijdragen van de twee Gemeenten
had men een som gelds om te beginnen. Nog werd een algemeene vergadering bijeen
geroepen, om andere plaatsen een gelegenheid te verschaffen een Tehuis te bouwen,
indien zij meer geld bijeen konden brengen. Op die vergadering werd besloten het
gebouw te plaatsen te Sheldon. Een Bestuur van 12 mannen werd verkozen, Ds.
Bajama, Pres., Ds. Vis, V.-Pres. Dit was in het najaar van 1926.
Door Gods voorzienigheid werd een terrein gekocht voor den redelijken prijs van
$ 12.000. Wat ligging, omgeving, geriefelijkheid aangaat, is deze plek ongeëvenaard.
Tegenover de Geref. Kerk, een lustoord van ongeveer drie ‘acres’ grond; versierd
met prachtige boomen, bloemperken, tuin enz. kon niet beter worden bedacht.
Den 1sten April 1927 werd het Tehuis met drie bewoners geopend. Een klein
begin, doch spoedig was het oorspronkelijke gebouw te klein. Een gebouw van 92
voet lang, van drie verdiepingen, werd als een vleugel aangebouwd, dacht men voor
jaren genoeg. Doch binnen twee jaren was ook dit gevuld.
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Den 1sten April 1930 waren er 56 ingeschrevenen, wel een bewijs dat deze inrichting
in een groote behoefte voorziet. Gods zegen heeft kennelijk op het werk gerust.
Verscheidene kerken hebben voor hunne ouden van dagen gezorgd, door ze hier een
onderdak te verschaffen. Anderen, die zelf konden betalen, behoeven niet te gevoelen,
dat ze van een ander afhankelijk zijn. Goede oppassing, schoone omgeving, gezellig
samenleven, een Christelijke geest, alles werkt samen, om het onzen oudjes naar den
zin te maken.
Wat de toekomst nog brengen kan, is moeilijk te zeggen. Te oordeelen naar den
groei van weinige jaren, is hier een werk begonnen, dat toekomstige geslachten nog
tot zegen zal zijn. Moge Gods goede hand dit werk bevestigen!
Sheldon, Iowa. Rev. JEAN A. VIS.

Van zang en woord
De Nederlandsche Zangenrijkdom.
‘Men hoort menschen van beschaving dikwijls klagen over de ongeëvenaarde ruwheid
en grofheid van ons volk. Vaak behooren echter zij tot diegenen, die de verachting
voor onze taal en letteren hebben verspreid... Hoe kan ons volk anders dan ruw en
grof worden, indien men het niet ontwikkelt met behulp der tallooze schoonheden
van onze schrijvers in verschillende tijden en van onze eigen liederen, thans vergeten,
doch waarvan bijv. de 17de eeuw er, naar een ruwe schatting van Hovy, wel een 40
000 goede bezat?.... Onze lagere stand leest geen Fransch, Duitsch, Engelsch, Latijn
of Grieksch; ontneemt men hem eigen litteratuur, lied, gecultiveerde taal en ideeën,
dan doemt men hem tot vergroving.’
Aldus heeft de dichter A. Heyting in Nationaal Tooneel van November 1929 doen
uitkomen, hoe noodzakelijk het werk is, dat de heer J. Hovy verricht door met kennis
en volharding de onderzoekingen voort te zetten van een Jan Frans Willems, een
Snellaert, een Florimond van Duyse, een Scheurleer. Het Nederlandsche volk kan
alleen weer zichzelf worden, wanneer het ook in vergetelheid geraakte
beschavingsschatten, die het voorgeslacht heeft nagelaten, weer opdelft en rentegevend
maakt en daartoe behooren vooral de liederen en zangwijzen der groote dichters uit
de Gouden Eeuw. De dichter J.B. Schepers gaat zoo ver, te beweren, dat men zonder
muziek niet of nauwelijks kan weten wat er in dichters als Hooft en Bredero omging,
toen zij hun verzen schreven. Zeer stellig werd de Nederlandsche beschaving gebaat
bij hetgeen Coers met zijn liederenboek en Arnold Spoel met zijn zanggezelschap
hebben gedaan en wij moeten den heer Hovy dank weten, dat hij zijn schouders heeft
gezet onder deze zware taak. Tijdens zijn verblijf te Leiden vormde hij een koortje,
dat voor die oude liederen een verrassende belangstelling toonde. Het Algemeen
Nederlandsch Verbond heeft dit koor op twee Dietsche kunstavonden in Den Haag
laten optreden en het ontmoette warmen bijval. Hier heeft de heer Hovy opnieuw
een gezelschap gevormd, dat reeds vele uitvoeringen heeft gegeven, over goede
krachten beschikt en toekomst heeft, indien de oprichter, die het voorloopig aanvoert,
slaagt, een vasten leider te vinden. Hijzelf kan dan al zijn tijd beschikbaar houden
voor zijn veelomvattend werk: uitbreiding en uitgave van zijn verzameling van
Oudhollandsche zangwijzen.
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Eeuwen lang heelt het Nederlandsche volk meer liederen bezeten dan wellicht éen
ander. Geen volk, misschien, is zanglustiger geweest: men zong steeds en overal. Er
was een tijd, dat Duitschland de Nederlanders om hun geestelijken liederenschat
benijdde. Tegen het einde der zeventiende eeuw schreef Neander, beroemd Duitsch
dichter van geestelijke liederen, in de voorrede van een gezangboek, dat hij wenschte,
dat de Duitschers iets van het Nederlandsche volk leerden, dat een overvloed van
geestelijke liederen bezat en gebruikte. Onze liederen waren gemeengoed van alle
standen. Fransche toondichters zijn omstreeks het midden der zestiende eeuw tallooze
zangwijzen komen ontleenen aan de Nederlandsche muziek. In 1680 roemde een
Franschman de muzikaliteit van Amsterdam.
In onzen tijd is de hoofdstad opnieuw een wereldmiddelpunt van toonkunst
geworden, maar zou een vreemdeling dat vermoeden bijv. op hartjesdag? Prof. De
Vreese, de voortreffelijke Vlaamsche geleerde (gemeentebibliothecaris te Rotterdam)
betuigde eens tegenover den heer Hovy zijn verbazing over het ‘jammerlijk gebrul,
dat voor zingen doorging’ op den eersten openbaren feestdag te Rotterdam, dien hij
bijwoonde. De heer Hovy kon toen niet nalaten te denken aan de schatten, verscholen
in de Vlaamsche volksziel, ons gemeenschappelijk erfdeel. ‘Wij noordelijken, zei
hij, worden helaas niet meer ontroerd, zoo peilloos diep is ons eigen volkslied
gezonken!’ Voor onszelf is de zaak het ergst.
Is er voor het oude Hollandsche lied nog belangstelling te vinden? De heer Hovy
verzekert ons, dat hij de bewijzen daarvan bezit. Dr. Schepers heeft in het gymnasium
te Haarlem geslaagde proeven genomen. Het verdient aanbeveling, elke school van
een klavier te voorzien, opdat het onderwijs in de letterkunde met muziek kunne
worden aangevuld. Het gedicht kan aldus tot de ziel doordringen: de leerling kan het
in zich opnemen en verwerken. De menigte kan men niet altijd rechtstreeks bereiken,
tenzij door de school.
Dank zij den arbeid van dr. Scheurleer, dr. Julius Röntgen en den heer Hovy kunnen
nu reeds honderd liederen van Bredero, het overgroote deel van Hooft, de heele
Starter en van Vondel bijna alles, waarbij een wijs is aangegeven, gezongen worden.
Moge dit mooie, echt Nederlandsche, werk den steun vinden, dien het zoo volkomen
verdient.

‘Voor - 1930 - Na.’
De Dietsche Bond heeft bij de herdenking van Belgiës eeuwfeest een eigen stem
willen doen hooren door het uitgeven van een kloeken ‘Bundel opstellen en gedichten’
bij C.A. Mees te Santpoort, onder den titel ‘Voor - 1930 - Na’. Aan meer dan dertig
schrijvers van bekwaamheid en temperament, o.w. ook dr. Aug. Borms, werden bijna
150 kwarto bladzijden ter beschikking gesteld, om hun hart eens uit te spreken en te
zingen en zoo hebben zij de geschiedkundige gebeurtenis, die in de afgeloopen maand
werd herdacht, van vele zijden belicht. Haar voorgeschiedenis - de eenheid en de
scheuring in den Dietschen stam in vroeger eeuwen - wordt behandeld door prof. dr.
P. Geyl, mr. L.G.C. van Gorkom en dr. Anton Jacob. Den levensloop van het
Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830 teekent E. Besse. Meer aandacht dan
aan het Nederlandsche bewind vóór 1830 wordt echter gewijd aan het Belgische na
den opstand. Zoo vindt men onderwijs, wetenschap, wetgeving, staathuishoudkundige
ontwikkeling van Vlaanderen geschetst en in het bijzonder de beteekenis van den
wereldoorlog voor binnenlandsche staatkundige toestanden in Zuid-Nederland in het
licht gesteld. Mr. W.J.L. van Es beschrijft de gevolgen der scheiding voor
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Noord-Nederland. De mogelijkheid eener hereeniging van Vlaanderen en
Noord-Nederland wordt door verschillende schrijvers onder het oog gezien, de
godsdienstige, economische en internationale bezwaren daartegen worden besproken,
uiteraard in denzelfden geest als uitkomt in de vele gedichten van dezen bundel, van
welke René de Clercq wel de vurigste heeft gezongen.
De bundel is verlucht met portretten van Koning Willem I en zijn ministers Falck
en Van Maanen; van leiders der Grootnederlandsche beweging als Jan Frans Willems,
J.B. David en Snellaert, helden als Chassé en Van Speyk, die lijf en leven waagden
of offerden in den strijd tegen den Franschen vloed.
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Twee Gidsen.
De Alg. Ver. voor Vreemdelingenverkeer heeft de goede gedachte gehad, een Vlaming
en een Afrikaner een gids voor Nederland te laten samenstellen. Het zou aardig zijn,
op te merken, hoe twee schrijvers van zoo verschillende stamdeelen het oude land
zien en wat zij hier bezienswaardig vonden. Nu, vrijuit als bijv. in een tijdschriftopstel,
hebben onze vrienden zich natuurlijk niet geuit en, wat den stijl betreft, vindt men
in het Vlaamsche boekje zeer statig Noordnederlandsch, waar men misschien het
leutige Vlaamsch zou verwachten. Maar een goeden kijk op Nederland en wat men
daar vooral moet zien en opmerken, geven beide ongetwijfeld, daarbij, vooral in het
Afrikaansche werkje, in uiterst bondigen vorm. Voor dit laatste verleende de Ned.
Z.-Afr. Vereeniging haar medewerking en terecht: het reizigersverkeer tusschen
Nederland en Zuid-Afrika kon veel grooter zijn, al neemt het toe. De reiskantoren
nemen zoo dikwijls Nederland slechts voor een vluchtig bezoek in een grooter reisplan
op inplaats van ons land tot hoofddoel van de reis te maken of althans genoegzaam
tijd daarvoor af te zonderen. Mogen beide handleidingen meehelpen, hierin verbetering
te brengen!
Dat de wenschelijkheid en mogelijkheid van een levendiger verkeer wordt ingezien,
bleek ook uit hetgeen de nieuwe Nederlandsche consul te Kaapstad, de heer G.P.
Luden, kort na zijn komst in een persgesprek heeft gezegd. Hij is voornemens op
beter reisgerieven tusschen Nederland en Zuid-Afrika aan te dringen o.a. een
overeenkomst die reizigers gelegenheid zal geven, hun motors mee te brengen zonder
daarvoor invoerrecht te betalen. Dat zou aan het verkeer een flinke uitbreiding kunnen
geven.

Ingezonden.
De Utrechtsche Raadskelder.
Eerst thans neem ik kennis van het vreemde stukje: ‘Weg met den Raadskelder’, in
de Juniaflevering van ‘Neerlandia’, dat op zoo weinig hoffelijke wijze een nieuw
toegetreden Lid onzer Vereeniging begroet, dat zich verdienstelijk maakt door zijn
streven, om in verschillende plaatsen van ons land gelegenheid te geven om in echt
Nederlandsche omgeving spijs en drank te gebruiken. Wellicht is het de bedoeling
van dit stukje om te betoogen, dat ‘Raadskelder’ geen goed Nederlandsch zou zijn
en dat de met dit woord aangeduide inrichting ‘Raadhuiskelder’ genoemd zou moeten
worden. Dit berust dan op een vergissing. Een ‘Raadhuiskelder’ is elke kelder onder
een Raadhuis, een ‘Raadskelder’ is een ‘Raadhuiskelder’, die door een besluit van
den Raad ingericht is tot gelegenheid, waar men spijs en drank gebruiken kan. In
Duitschland heeten deze inrichtingen ‘Ratskeller’ of ‘Stadtkeller’.
In Utrecht had men in den ouden tijd ook reeds zulk een inrichting, die
‘Stadskelder’ - wat weer overeenstemt met het Duitsche ‘Stadtkeller’ - geheeten
werd, een benaming, die overgegaan is op een Utrechtsche particuliere firma.
‘Raadskelder’ evenals ‘Stadskelder’ is een woord, dat door zijn taalkundige
samenstelling even goed Nederlandsch is als ‘Ratskeller’ of ‘Stadtkeller’ Duitsch is.
In Nederland, waar het instituut vroeger ook bestond, is het een tijd lang verdwenen,
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hetzij onder invloed van Calvinistische opvattingen, hetzij onder invloed van de
laat-17de eeuwsche en 18de eeuwsche stedelijke aristocratische oligarchie, die zulke
inrichting allicht te plebejisch en te weinig naar Parijschen trant vond, wellicht ook
door een samenwerken van deze beide factoren. In Duitschland daarentegen heeft
de instelling zich sterk ontwikkeld en een groote verbreiding verkregen. Daardoor
is het verklaarbaar, dat de instelling als ‘Ratskeller’ wereldbekend is geworden en
dat de instelling bij het huidige geslacht Duitsche herinneringen opwekt. Maar dit
neemt niet weg, dat èn de naam èn de instelling ‘Raadskelder’ even Nederlandsch
zijn als het woord ‘Ja’, dat ook door de Duitschers gebruikt wordt.
Nu van de twee benamingen, die in de Nederlandsche en de Duitsche taal voor de
bedoelde instelling bestaan (‘Raadskelder’ - ‘Ratskeller’ en ‘Stadskelder’ ‘Stadtkeller’) de eerstgenoemde door de hierboven aangestipte historische
ontwikkeling wereldbekend is geworden en zoowel den Nederlander als den
vreemdeling onmiddellijk zegt, wat bedoeld wordt, heeft terecht zoowel de Raad
van Utrecht als tevoren die van 's-Hertogenbosch en daarna die van Maastricht aan
deze benaming voor de tot nieuw leven gewekte aloude Nederlandsche instelling de
voorkeur gegeven.
Schrijver dezes verheugt er zich over, dat in ons hoe langer hoe meer verfranscht,
verduitscht, veramerikaanscht vaderland eindelijk eens een zakenman voldoende
vertrouwen heeft in den Nederlandschen zin van ons Volk, om een speculatie aan te
durven op den zin van ons volk voor het eigenaardig Nederlandsche en het is
verheugend te zien, dat, wanneer het Nederlandsch publiek in de gelegenheid gesteld
wordt, in een dergelijke Nederlandsche omgeving te vertoeven, blijkt, dat het dit op
prijs stelt. En het is dan ook bevreemdend, dat, waar ons land nog overdekt is met
‘hotels’, kurhausen’, ‘restaurants’, ‘cafés’, ‘lunchrooms’, ‘tearooms’, ‘lounges’,
‘bars’, juist de eenige en eerste Nederlandsche benaming, die zich op dit gebied
vertoont, bij haar verschijning met een ingezonden stuk in ‘Neerlandia’ bekogeld
moet worden.
Utrecht, 5 Juli 1930. Mr. A.J. VAN VESSEM.

Taalwacht
Ir. E.L.O. te 's-Gr. De bewuste beoordeelaar van tooneelen letterkunde is zeker door
het drukfoutenduiveltje getroffen, want wij kunnen ons niet voorstellen, dat hij het
onderscheid tusschen gasteeren en gastreeren niet zou kennen. Waarvoor die 2
woorden noodig zijn, begrijpen ook wij niet.

Onze stad wordt met den dag mooier, onze taal leelijker!
Zaterdag heropende de firma X. haar verkoopsalons. De nieuwste Parijsche creaties
worden vanaf heden gepresenteerd in de schitterende etalages, tegelijkertijd met de
Champs Elysees en Boulevard de la Madeleine. De firma X. lanceert de mode. (Wie
dezen zin goed leest, krijgt medelijden met de Champs Elysées en Boulevard de la
Madeleine: wat zullen die het in zoo'n uitstalkast benauwd hebben! T.W.).

Een ambtelijke(?) Tante Betje.
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Deze vergunning..... vervalt, wanneer..... en is belanghebbende verplicht op eerste
aanwijzing het terrein te verlaten. (Boschwachterij Dorst onder Oosterhout).

De zegeningen der bestuurlijke taalwet in Vlaanderen.
De brouwer van Strombeek had voor eenigen tijd zijn formulier voor de belasting
op het inkomen ingevuld in het Nederlandsch en opgezonden aan het Beheer der
Belastingen. Er kwam o.m. een post in voor: ‘Voorraad haver Fr....’
Een tijdje nadien krijgt hij van het genoemde Beheer een brief thuis, geheel in het
Fransch gesteld en behelzende de volgende vraag: ‘qui est ce Monsieur Haver qui
s'occupe de vos affaires?’

Belgische vertaalkunst.
Een Vlaming bezocht in de Tentoonstelling te Antwerpen het paviljoen van het
Zeewezen en las daar het volgende, onder de foto van een kanonneerboot:
‘Canonnière Netta de la campagne congolaise.’
Hij wilde ook weten, wat dat voor de Vlamingen beteekende en las tot zijn groote
verbazing:
‘Schietgat Netta van de Congoleesche plein.’

Neerlandia. Jaargang 34

130

Mededeelingen.
Afdeeling Nieuw Nederland (New York).
De Secretaris, de heer I. Spetter, schrijft:
Onze Afdeeling verloor in de laatste weken door den dood een paar leden, de
heeren J.W.B. Junsch en N.G.M. Luykx. Gewoonlijk worden zulke sterfgevallen
niet vermeld. Maar dat deze twee leden, sociaal zooveel verschillend, nagenoeg op
denzelfden tijd weggenomen werden, trof ons.
De heer Junsch was een eenvoudig horlogemaker, rustig zijn weg gaande, de heer
Luykx bijna een petroleumkoning: alle groote dagbladen maakten gewag van zijn
dood, als van een man van internationale beteekenis. Voor ons waren beiden gelijk,
zooals ook de dood geen verschil maakt tusschen rijk en arm. Laten wij van beiden
zeggen: Rust in vrede!’

Evert Jan van Gorkom †.
In Juni overleed te Johannesburg in den leeftijd van 63 jaar de Nederlander Evert
Jan van Gorkom, zoon van den eersten superintendent van onderwijs in Transvaal.
Hij heeft gedurende zijn welbesteed leven veel gedaan voor de Nederlandsche
belangen in Transvaal en ook in Afrikaansche kringen was Evert Jan een zeer geziene
persoonlijkheid. Onze vertegenwoordiger te Durban deed wel, namens het A.N.V.
een krans te doen leggen op zijn graf.

Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over het boekjaar
1929.
Namen der
rekeningen

Noteeringen van

Balans voor 1929

Verlies
gulden

Debet gulden

Winst
gulden

Credit gulden

1. Legaten
en fondsen

11689.15

2.
Steunfonds
II

1046.66

3. Belegde
legaten en
fondsen

11640.93
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4. Belegd
Steunfonds
II

1042.50

5. Bank

2412.68

6. Bank A

78.87

7. Kas- en
postrekening

1457.99 ½

8.
Debiteuren

58.26

2352.067 ½

9. Reserve 971.05 ½
achterstallige
bijdragen
10. Te
ontvangen
rekeningen

1193.36 ½

190.10 ½

11. Te
betalen
rekeningen
12.
Bijdragen

14236.54 ½

13.
Ontvangsten
voor
bijzondere
doeleinden

1755.9272

14.
Regeeringssteun

10000.-

15.
Buitengewone
ontvangsten

154.33

16.
A.N.V.-geschriften,
sluitzegels.
enz.

212.92 ½

17.
Neerlandia

7022.11

18.
Salarissen

10973.49

19.
1511.20
Kantoorgebouw

300.-

1644.22

32.50
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20.
1078.51
Onkosten
hoofdbestuur
21.
1654.98
Kantoorbehoeften
22.
772.70
Propaganda
23.
Taalwacht

102.-

24. Museum 59.67
en boekerij
25. Overige 2735.89
werkzaamheden
artt. 3/4

188.48

618.-

26. Steun M 91.27.
Onvoorziene
Uitgaven
28. Rente
legaten

508.25

29. Renten

5003.50

30.
1714.99 ½
Boekencommissie
Winst

165.20

820.25

148.91 ½

_____

_____

820.25
_____

29756.21 ½ 29756.21 ½ 19473.52

_____
19473.52

Aldus vastgesteld in de Hoofdbestuursvergadering van 24 April 1930.
(w.g.) De Kanter, alg. voorz.; Bijlo, alg. secr.; Fortman, alg. penningm.

Verslag van de Commissie tot nazien der Rekening en Verantwoording
van het Hoofdbestuur over 1929.
De Commissie heeft de Rekening en Verantwoording over 1929 nagezien, met de
boeken en bescheiden, alsmede met de begrooting vergeleken en in orde bevonden.
Hoewel de rekening sluit met een overschot van f 820.25 en de stand der
geldmiddelen van het Verbond, voor het oogenblik, geen reden meer geeft tot
ongerustheid, is het, naar het oordeel der Commissie, toch noodzakelijk bij voortduring
te trachten de inkomsten te vermeerderen. Immers moesten, om tot een goed sluitende
rekening te komen, vele zaken, welke voor het doel van het Verbond nuttig zijn,
achterwege blijven.
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Aangenaam is het der commissie te kunnen vermelden, dat haar taak ditmaal zeer
vergemakkelijkt is geworden, doordat de algemeene penningmeester, die sedert begin
1929 het geldelijk beheer persoonlijk voert, de boekhouding uiterst eenvoudig en
practisch heeft ingericht. Een woord van waardeering voor dien arbeid van Mr. B.
de Gaay Fortman moge hier een plaats vinden.
's-Gravenhage, 26 April '30.
Voor Groep Nederland:

(w.g.) W.F. Gerdes Oosterbeek.

Voor Groep Vlaanderen:

(w.g.) H.J. M. Tijssens.

Voor Groep Ned.-Indië:

(w.g.) A. de Bruyn.

Voor Groep Suriname:

(w.g.) A.J. Kronenberg.

Voor Groep Ned.-Antillen:

(w.g.) L. Welling.
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Nieuwe leden
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Monseigneur J.H.G. Jansen, Aartsbisschop van

Utrecht.

Mr. L.E. Roes, Adv. en Proc., Middensteiger 31,

Rotterdam.

F.A. Dijkstal Jr., Bedrijfsleider Ruys' Handelsvereen., Provenierssingel 15a,

Rotterdam.

Gewone Leden.
F. Macke, Bedrijfsleider fa. A. Schröder en Co., Gr. Markt 6,

Rotterdam.

W.J. de Greef, fa. De Greef en Co., Effectenhandelaar, Spoorsingel 29,

Rotterdam.

Frits de Goede, Drogist, Binnenweg 61,

Rotterdam.

J. van Beers, Techn. Kantoor, Korte Hoogstr. 32,

Rotterdam.

Dr. J.H. de Vrieze, Arts, Noordblaak 79,

Rotterdam.

Oswald Elie, Dir. N.V. Osland Elie, Schoenmagazijn, Noordblaak 65,

Rotterdam.

Chr. Klijs, Kleermaker, Bagijnhof 1,

Dordrecht.

J. Ch. Smid, Adj. Insp. Post en Tel., Stooplaan 4,

Dordrecht.

M.A. Schouten, Ontvanger Registratie, Reeweg 141,

Dordrecht.

D.J. van Brummen, Boekhandelaar en drukker, Groenmarkt 12,

Dordrecht.

W. Vermeer, Groenmarkt 58rd,

Dordrecht.

J.J.B.J. Bouvy, Dir. N.V. Dordrechtsche Glasassurantie Mij. ‘Bouvy’, Vlak 1,

Dordrecht.

L.v.d. Engel, Dir. Ned. Middenstandsbank, Begijnhof 17,

Dordrecht.

Mr. L. Salomonson, Advocaat, Wolwevershaven 20,

Dordrecht.

K.F. Creutzberg, Burg. Jaslaan 30,

Dubbeldam.

C.A. Reindorf, Opticiën, bandagist, Velperbuitensingel 3,

Arnhem.

Th. Vermolen, fa. Gebr. Oostvogel, Steenstr. 2,

Arnhem.

J.P. Bossard, Steenstraat 2b,

Arnhem.

W.G.A.N. van Berkel, Pastoor, Velperplein 19,

Arnhem.

C.A.F. van Koppenhagen, Bloemenwinkel, Steenstraat 1a,

Arnhem.

Mevr. J.H.M. Bijlsmit-Stevels, Jansbinnensingel 27,

Arnhem.

L.C. Papelard, Drogist, Burg. Reigerstraat 63,

Utrecht.

H.J. Kila, Dir. N.V.H. Engleberts Autohandel, Nachtegaalstr. 75b,

Utrecht.
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P. den Breeje, Dir. Nijverheidsschool v/d. Techn. vakken, Schoolplein 8,

Utrecht.

Mr. A. de Haas, Adv. en Proc., Leidsche weg 7,

Utrecht.

G.J. van Ameijde, Handel in Philips-Radioartikelen, Voorstraat 1,

Utrecht.

A.C. Kalis, Dir. ‘Hollandsche Kruis’ en Voorz. Ver. ‘Het Zonnehuis’,
Ch.-de-Bourbonstr. 228,

's-Gravenhage.

L.P. Bergansius, fa. Gebr. J. en H.v. Langenhuysen, Kerkplein 10,

's-Gravenhage.

L. Deijer, Stadhoudersplein 55,

's-Gravenhage.

D. Hamme, Journalist, De-Carpentierstr. 38,

's-Gravenhage.

F. Stokhuyzen, Kwartellaan 38,

's-Gravenhage.

M. Ris, Deurwaarder, Prinsestraat 46,

's-Gravenhage.

M. Dijkhoffz, Dir. N.V. Boekhandel M. Dijkhoffz, Plaats 27,

's-Gravenhage.

J.W.G.v.d. Minne, Rentmeester der Godshuizen, Maarland 25,

Brielle.

L.L. Blokzijl, Dir. P.T.T. kantoor,

Brielle.

J. van Oudenaarde, Onderdirecteur Eilandenbank,

Brielle.

Ds. J.J.v.d. Grient, Ned. Herv. Predikant,

Brielle.

Ir. J. Volkers, Zuideinde 67,

Brielle.

Joh. v.d. Voorde, Koster, Groenmarkt 170,

Brielle.

A. Vrij, Koopman, Langestraat 35,

Brielle.

G. Peterse, Adj. Comm. Electr. Bedrijf,

Brielle.

J. Wolven, Ambtenaar a/d. Raad van Arbeid, Noordeinde 48,

Brielle.

Ds. W.A. Zwaan, Pred. Geref. Kerk,

Brielle.

J.K. Overbeeke, Dir. Uitg. N. Brielsche Courant,

Brielle.

J. van Muijen, Pastoor,

Brielle.

J. Groeneweg, Gerechtsdeurwaarder, Zuideinde 68,

Brielle.

A.C. Spoon, Koopman, Zuideinde,

Brielle.

P. Zoetemeijer, Koopman, Slagveld 139,

Brielle.

A. Mol, Lid v.d. Gemeenteraad, Voorstraat 44,

Brielle.

D. Lankhorst, Onderdir. Rotterdamsche Bankvereeniging,

Brielle.

A. Kool, Nobelstraat 55,

Brielle.

Mej. M.J.E. Labordus, Leerares Vakschool voor meisjes,

Brielle.

J. Rijcken, Koopman in ellewaar, Zuideinde 38/40,

Brielle.

G.J. van Driest, Zevenhuizen 105,

Brielle.

Mej. C.A.A. Jansen, Dir. Vakschool voor meisjes,

Brielle.

D.L. de Jong, Techn. Ambtenaar v/d. Prov. Waterstaat, Nobelstr. 64,

Brielle.

H. de la Rie, Dir. C.W.V. ‘Eigen Hulp’, 's-Gravenhage, Schouwweg 18b,

Wassenaar.
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Ds. C. Brinkerink, Pastorie,

Oostvoorne.

C. Weijerse, Veldzicht, Stationsweg,

Oostvoorne.

H.P.A. Buysing Damsté, Burgemeester,

Oostvoorne.

Dr. C.M. Kroes,

Oostvoorne.

H. Weijerse, Stationsweg,

Oostvoorne.

H. Gorzeman, Noordweg 51,

Oostvoorne.

Mej. R. Fopma,

Oostvoorne.

R.O. van Amstel, Schotersingel 89a,

Haarlem.

J.G.v.d. Berg Jr., Procuratiehouder, Jan v. Eijckstr. 12,

Amsterdam.

J. Kamsteeg, Automobielhandelaar, Geversstr. 41,

Oegstgeest.

J. van Niekerk, Oegstgeesterlaan 27,

Leiden.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

Mej. E.R.H.M. Bonke, Heemskerckstraat 33,

's-Gravenhage.

Opg. door mej. M.C. de Ridder,

's-Gravenhage.

G.D.P.A. Renardel de Lavalette, Groothertoginnelaan 178,

's-Gravenhage.

J.M. van Driest, 1ste Stuurman Rott. Lloyd, Slagveld 120,

Brielle.

Opg. door den heer S. da Silva,

Brielle.

J.F.H. Hendriksz, Kapt. Adj. Inf., Lange Delft B 124,

Middelburg.

Opg. door mevr. C. Lorentz-Van Son,

Bergen op
Zoom.

J.F.E. Einaar, Oegstgeesterlaan 27,

Leiden.

Opg. door den heer F. Oudschans Dentz,

's-Gravenhage.

Groep Ned. Indië.
P.W.M. Weber, Overste, Kampementstraat,

Jogjakarta.

J.G. Helledoorn, Administrateur, s.f. Randoe Goenting,

Jogjakarta.

H.A. van Loghem, Assistent-Resident,

Jogjakarta.

H.G.A. Engelkamp, Onderwijzer Neutrale Mulo,

Jogjakarta.

Macaré, Bintaran Wetan 5,

Jogjakarta.

Mevr. Macaré, Bintaran Wetan 5,

Jogjakarta.

P. Westra, Res. van Jogja,

Jogjakarta.

R. Bos, Gondokoesoeman 7b,

Jogjakarta.

A. Brinkman, Sultansboulevard 16,

Jogjakarta.
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P.R.W. van Gesseler Verschuir, Gouv. van Jogja,

Jogjakarta.

G. Schwenke, Mataram Boulevard 12,

Jogjakarta.

Mr. Bröcker. Adj. Insp. van Fin.,

Jogjakarta.

H. Grevers, Sultansboulevard 1,

Jogjakarta.

Dr. J.K. den Heijer, (Arts), Gondokoesoeman,

Jogjakarta.

Ir. W.A. Hattink, Soembinglaan 1,

Jogjakarta.

P.A.A. Pakoe Alam, Pakoe Alaman,

Jogjakarta.

A.J.P. Doom, Kroonprinslaan,

Jogjakarta.

Dr. Yap, Tjodeweg,

Jogjakarta.

Neerlandia. Jaargang 34

132

P. Th. Nitzsche, Hoofd Schakelschool, Gondokoesoeman,

Jogjakarta.

J. Bijkerk, Holl. Inl. Kweeksch., Kweekschoollaan.

Jogjakarta.

G. Krenning. Holl. Inl. Kweeksch., Kweekschoollaan,

Jogjakarta.

B.G.C. Dietz, Hoofd Leersch. H.I.K., Merapilaan 3,

Jogjakarta.

Mej. E.E. Deighton. 1e H.I.S. Djetis, Sosrowidjajan,

Jogjakarta.

Ir. J. Slim, Kroonprinslaan,

Jogjakarta.

J.J.P. Th. Nuhoff, Hoofd Ciba Internaat Djetis,

Jogjakarta.

Mevr. N.J.G. Engelkamp Caesar, Tjodéweg,

Jogjakarta.

Ir. J. Berkelie. Houtvester Plajen,

Goenoeng
Kidoel.

J.S. Rikkers, Gondokoesoeman 27,

Jogjakarta.

D. van El, Mataramboulevard 2,

Jogjakarta.

Ir. A.W.A. Jacometti, Sportboulevard 7,

Jogjakarta.

Mej. B. Gerla, onderw. 1e H.I.S. Djetis,

Jogjakarta.

J. Kniphorst. Kapoetranschool, Jonquièreboulevard,

Jogjakarta.

Gohlicke, Neutrale Mulo, Sportlaan,

Jogjakarta.

Ir. O. Janssen van Raay, Administrateur, Tandjoeng-Tirto,

Jogjakarta.

W. Hoppe, Administrateur, s.f. Padokan,

Jogjakarta.

L.W. Davids, Grand Hotel,

Jogjakarta.

Ir. A. Lancius, Nieuwstraat,

Medan.

H.I. Bussemaker, Burgemeester van Soerabaia. J.B. Heckman, Hoofdweg
(Donanweg),

Tjilatjap.

P.C. Kossen, Kampementsweg (Donanweg),

Tjilatjap.

J.B. Marmelstein, Donan,

Tjilatjap.

C.W. van Oyen, Pandhuisstraat,

Tjilatjap.

A.J. Rietdijk, Hoofdweg,

Tjilatjap.

K.R. von Seydlitz, Aloenweg,

Tjilatjap.

J.C. de Vries, Donanweg,

Tjilatjap.

D. Wiersma, Hotel Bellevue,

Tjilatjap.

E. Kedde, Aloenweg,

Tjilatjap.

Weygers, Daoenloemboeng,

Tjilatjap.

E.D. Stoltink, Societeitstraat,

Tjilatjap.

W.J. Burghgraef, Hoofdweg

Tjilatjap.
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A.R.C. Byvoet, Donanweg,

Tjilatjap.

I. Fransen, Donanweg,

Tjilatjap.

R. Meyers, idem,

Tjilatjap.

W.R. March, Resident Zuid-Banjoemas,

Tjilatjap.

G.J.J. Kamperdijk, Klapalima,

Tjilatjap.

E. Werdmüller von Elgg, Klapalima,

Tjilatjap.

Groep Vlaanderen.
Mr. J. Erveg, Trooststraat 16,

Brussel.

Mej. J.C. Coessijn, Rodenbachstraat 106,

Ukkel.

Beiden opg. door het bestuur van

Tak Brussel.

W. Eggen, Huidevetterstraat 30

Antwerpen.

Juliaan Smets, Frans-Bossaertsstraat 36,

Schaarbeek-Brussel.

G. Kruithof, Azalealei 79,

Merxem bij
Antwerpen.

Willy Pittoors-Draeck, 95 Oude Doncklaan,

Deurne.

Buitenland.
Mevrouw Oppèl, t/h. van den heer Lucouw,

Kaapstad (Z. Afr.).

Opg. door het bestuur der
Afd. Kaapstad.
Prof. dr. M. Bokhorst, P.B. 988,

Pretoria (Transv.).

John A. Kuypers,

De Pere (Wisc.).
Opg. door mej. C.v. Kooy,
Madison.

K.K.H. Spaens, adres: Philips Svenska
-A-B-Kunzträdgardsgatan 10,

Stockholm.

Opg. door den heer J.
Rippe, Stockholm.
Mevr. Marianne H.W.v. de Griend,

Lynden (Washington).

Dr. Ph. A. Smuts,

Wijnberg, Kaapstad (Z.
Afr.).
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A.F. van der Mijll Dekker,

Chateau de Cointrin,
Meyrin (ct. de Genève).
Opg. door Dr. J.A.v.d.
Wijk, Cologny s/Genève.

Herman Hulsman, 18 West 74th St.

New York City.

Dirk Dreyer, 18 West 74th St.,

New York City.

P. Barend, 314 River St.,

Hoboken N.J.

John v.d. Star, 840 Communipaw Ave,

Jersey City N.J.

William J. Boers, 3204 Avenue I,

Brooklyn N.Y.

J. Bibaz, 1237 54 th. St.,

Brooklyn N.Y.

Peter Das, 1151 East 9 th. St.

Brooklyn N.Y.

G.v.d. Meulen, 1510 West 2 nd. St.,

Brooklyn N.Y.

Mevr. Henr. Retzlaff, 308 West 24 th. St.

New York City.

Mej. Marievan Gelder, 149 West 57 th. St.

New York City.

Mevr. Lucy B.v.d. Hoogt, 35 Fifth Ave,

New York City.

C.C.A. Bienfait, 30 Pine St.

New York City.

Corn. G. Kolff, 15 Harbor View, Staten Isl.

New York City.

G.J.M. Simons, 44 Baever St.

New York City.

Mevr. I.B. Catz, 27 West 96 th. St.,

New York City.

John. T. Scheepers, 522 Fifth Ave,

New York City.

J.J. Gunther Mohr, 44 Whitehall St.

New York City.

Chas. P. Gruppe, 1112 Carnegie Hall,

New York City.

Leonard Smit, 24 State St.,

New York City.

F. van Raden, 1158 Fifth Ave,

New York City.

Jacobus F. Frank, 130 Water St.,

New York City.

G.H. Ravelli, Chrysler Building

New York City.

Mevr. C.F.L. de Wild, Berkley Hotel, 170 West 74 th. New York City.
St.,
Mej. Janna Wulffraat, Room 1309, 25 Broadway,

New York City.

J.D. Arentshorst, 35 Jane St.,

East Rutherford N.J.

Cornelius Kooy, 122 Parkview Ave,

Weehawken N.J.

Mevr. Henry Metz, 149 Belle Ave,

Maywood N.J.

E. Lemstra, 240-5 th. St.,

Ridgefield Park N.J.

L. van Dongen 10 Charles St.,

Jersey City.

H.J.W. Jansen, 706 Hudson Ave,

Union City N.J.

H. Langeler, 101 West 31ste St.

New York City.
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Mej. Fenny Numann c/o Van Itallie & Co. 90 West
Broadway,

New York City.

Mej. Olive Hassell, 10 Sunset Terrace,

Bronxville N.Y.

Mevr. Anna Hasselman, 254-83rd. St.

Brooklijn N.J.

W. .Kues, 25 Kent Road.

Glen Rock N.J.

Allen opg. door het Bestuur der Afd.

Nieuw Nederland.

Mej. Sophie de Groot, Spiegelstr. 21/18,

Weenen I.

Dr. J. Korswagen, Albertgasse 5/11,

Weenen VIII.

Jhr. L. Schuurbeque Boeye,

Kefermarkt (O.Oe).
(Schloss Weinberg)
Allen opg. door het
Bestuur der Afd. Weenen.

Dr. W. de Vos Malan,

Departement van Openb.

Onderw.

Kaapstad.

Meyer Gompels, Lewisgebouw, Hoek Leeuwenen
Keeromstraat,

Kaapstad.

E.H. Lucouw, 45 Upper Orangestraat,

Kaapstad.

Mevr. Lucouw, 45 Upper Orangestraat.

Kaapstad.

Mevr. Kruyne,

Kaapstad.

W. Remmers, Devonshire Villa's, 19 Main Road,
Groenpunt,

Kaapstad.

George P. Luden, Consul der Nederlanden,

Kaapstad.

Boston Huis, Strandstraat
Mevr. Luden, Boston Huis, Strandstraat,
Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
C. van Raaphorst, 8532 Sherwood Ave,
Opg. door den heer I.
Spetter,

Kaapstad.
Kaapstad.
Detroit (Mich).
New York.

A.J. Tiddens, Kanselier van de Nederl. Legatie, Caracas
(Venezuela).

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
W. Smit, vroeger Vooruitgangstraat 289 St.-Yoost-ten-Oode.
Ir. G.A. van Steenbergen, vroeger: Netherlands Harbour Works, Hongkong.
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Joh. P. van Buschbach, vroeger Pension ‘Lindenoord’ Lindenlaan, Bussum.
C.J. van Rij, Boekhandelaar vroeger Nw. Binnenweg 209, Rotterdam.
G. Scholten, Tandtechnicus vroeger Mathenesserlaan 57a, Rotterdam.

[Nummer 9]
31 Augustus 1880-1930

Het Algemeen Nederlandsch Verbond biedt Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
der Nederlanden op haar 50sten verjaardag eerbiedig zijn hartelijke gelukwenschen
aan.
Duizenden Nederlanders en stamgenooten, als leden van het A.N.V. vereenigd,
zien tot haar op als de souvereine van het Stamland, die in haar sterk ontwikkelde
Vaderlandsliefde de groote cultureeele beteekenis voor Nederland beseft van
handhaving en versterking der Nederlandsche beschaving, niet alleen in de verspreide
deelen van het groote Rijk der Nederlanden, maar ook in de Stamgebieden daarbuiten.
Koningin Wilhelmina regeert zuiver constitutioneel, zoodat haar 't verwijt partij
te kiezen nooit kon treffen.
Toch sprak zeker het stamgevoel, toen de Koningin de ‘Gelderland’ naar
Zuid-Afrika zond, om President Krüger te halen; ook toen H.M. trachtte den Duitschen
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Keizer tot bemiddeling te bewegen in den ongelijken strijd tusschen de beide
Boerenrepublieken en Engeland.
Het is het recht van het Nederlandsche volk, maar ook zijn plicht, met dankbaarheid
dezen verjaardag zijner Koningin aan te grijpen voor een bijzondere huldiging.
Die 50 jaren zijn ook voor Hare Majesteit niet voorbijgegaan in onbezorgdheid
en onafgebroken voorspoed.
Op den leeftijd, waarop de gewone menschenkinderen van ernstige zorgen nog
weinig begrip hebben, aanvaardde zij de Regeering en werd zij mitsdien voor de
oplossing van vraagstukken geplaatst, die ook voor menschen met groote
levenservaring vol moeilijkheden zouden zijn. Het is een zegen, dat haar wijze Moeder
haar tot steun kon zijn en een helder verstand haar verder den juisten weg wees.
Ook de Koningin is niet 50 jaar geworden zonder rijk te worden aan
menschenkennis en levensinzicht.

Neerlandia. Jaargang 34

134
En de Koningin had meer dan iemand anders daarvoor gelegenheid. Het
Nederlandsche volk heeft wel zijn Koningin zeer lief, maar kruiperigheid is aan dat
volk vreemd. De Koningin had daarom de volle gelegenheid de menschen te doorzien
en wij kunnen er zeker van zijn, dat H.M. daarvan gebruik heeft gemaakt.
Teleurstellingen werden de Koningin niet bespaard, maar toch moet H.M. op dezen
verjaardag ook dankbaar gestemd zijn, dankbaar voor de trouwe aanhankelijkheid
van het Nederlandsche volk en duizenden onderdanen in Oost en West van niet
Nederlandschen bloede, dankbaar ook voor den grooten vooruitgang op velerlei
gebied in het gansche Koninkrijk hier en overzee, onder haar regeering tot stand
gekomen.
Uit het hart van elken Nederlander rijze de bede, dat Koningin Wilhelmina nog
zeer lang voor haar volk gespaard moge blijven en lust en kracht behouden, om haar
zware taak vooral in dit zoo moeilijk tijdsgewricht te vervullen.

Stamdag.
op Zaterdag 20 December 1930, des morgens om 11 uur in één der zalen van Pulchri
Studio, Lange Voorhout 15, 's-Gravenhage.
De volgende heeren hebben zich bereid verklaard op den stamdag het woord te
voeren:
(Vóór de rust om 1 uur)
Voor Zuid-Afrika: Z.Exc. D.J. de Villiers, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Unie van Zuid-Afrika.
Voor Nederlandsch-Indië: Mr. Dr. W.M.G. Schumann, oud-voorzitter van den
Volksraad, oudvoorzitter van het bestuur der Groep Nederlandsch-Indië, lid van het
Hoofdbestuur van het A.N.V.
Voor Curaçao: G. Ferguson, oud-voorzitter der Groep Nederlandsche Antillen.
(Na de rust)
Voor Amerika: Z.Exc. G.J. Diekema, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Voor Vlaanderen: Mr. Jozef Muls, Conservator van het Museum van Schoone
Kunsten te Antwerpen.
Voor Suriname: S. da Silva, Burgemeester van Zwartewaal, oud-secretaris der
Groep Suriname.
Voor Nederland: Mr. Dr. W.M. Westerman, ondervoorzitter van de Vereeniging
Nederland in den Vreemde.
De Algemeene Secretaris:
J.E. BIJLO.
's-Gravenhage, 21 Augustus 1930.

Bezoeken aan Laan 34.
Laan 34 is tot ver buiten Neerlands grenzen een bekend en gezocht adres.
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Nederlanders weten deze oude straat in het hart van 's-Gravenhage meermalen
niet te vinden, maar onze stamverwanten kennen ze o.m. door Neerlandia, ons
maandblad, dat ook al weer door Afrikaners en Vlamingen en Nederlanders in de
verstrooiing vaak meer gewaardeerd wordt dan door de leden in Nederland. Dat
bewijzen herhaaldelijk de bezoeken aan ons hoofdkantoor. Geen week gaat er voorbij,
of er meldt zich een buitenlandsch lid aan, die getuigenis komt afleggen van zijn
medeleven met de Grootnederlandsche beweging en met belangstelling kennis neemt
van ons nu goed geordend Museum, onze keurig gerangschikte, bijgewerkte Boekerij
en de uit den aard der zaak minder in het gelid staande talrijke boeken in de
voorraadschuur onzer Boekencommissie, bestemd om over de heele wereld te worden
verspreid, daar, waar men aan Nederl. boeken en tijdschriften behoefte gevoelt.
Die bezoekers en hun geestdriftige gesprekken zijn moed gevend. We maken er
zelden gewag van, omdat het verhaal wat eentonig zou worden.
Maar als voorbeeld willen we toch ditmaal melding maken van het feit, dat in één
week twee bezoeken van Afrikaners uit Natal werden ontvangen: Zoo kon de heer
J. Spoelstra uit Natal, op doorreis naar Friesland, niet nalaten het middelpunt van
Nederlandsch leven over heel de wereld, dat Laan 34 wil zijn, even in oogenschouw
te komen nemen. Voor onze boekerij, die hem blijkbaar bekend was, bracht hij een
paar waardevolle boeken over de geschiedenis van Zuid-Afrika mee.
Een paar dagen tevoren hadden wij den nog jongen Afrikaner D.J.J. du Plessis uit
Durban met zijn vrouw op bezoek. Zij maakten een reis door Europa, genoten bizonder
van Nederlandsche musea en hadden ook Laan 34 op hun reisprogramma staan. Dit
Afrikaansche lid bleek een trouw lezer van Neerlandia en, als hij een aflevering uit
heeft, zoo verzekerde hij ons, komt altijd de wensch in hem op, dat het tweemaal
zoo omvangrijk mocht zijn. Is dat niet beschamend voor de leden in Nederland, bij
wie ons maandblad meermalen ongelezen naar de snippermand verhuist?
Wij wisten trouwens reeds, dat de heer Du Plessis het A.N.V. een warm hart
toedraagt. Kort geleden schreef hij ons nog een verzoek om Nederlandsche
wetenschappelijke leesstof te mogen ontvangen en hij deed dit vergezeld gaan van
waardeerende woorden:
‘Ek wil die geleentheid te baat neem om u mee te deel hoe hoog ek u orgaan op
prijs stel en hoe ek elke maand met verlange daarna uitsien. Ek hoop dit sal u enigszins
vir U onbaatsugtige arbeid virgoed om te weet, dat in 'n ver uithoek van Afrika, in
'n oorwegende Engelse stad, nog tenminste een stamverwant is wat in die stilte die
Nederlandse verlede en hede waardeer en hooghou, die werk wat U belangeloos
verrig waardeer, en met genoeë sien hoe die ou stamland nog 'n eereplaas in die
wereld handhaaf. My beste wense vergesel U werk.’
Het is bemoedigend voor de dagelijksche leiders, zulke schriftelijke betuigingen
en persoonlijke bezoeken te ontvangen; geen beter manier, om de banden van
stamverwantschap nauwer toe te halen, geen beter middel ook tot uitwisseling van
gedachten en wederzijdsch begrijpen.
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Kalender 1931.
Onze kalender voor het volgend jaar is verschenen.
Te vroeg?
Neen; men bedenke, dat hij naar Nederlanders en stamverwanten over heel de
wereld gaat en de groepen en zelfstandige afdeelingen tijdig gelegenheid moeten
hebben, dit nuttige propagandamiddel, dat dagelijks aan doel en streven van het
A.N.V. herinnert, aan den man en de vrouw te brengen.
Ter aanbeveling van deze uitgave meenen wij te kunnen volstaan met deze
aanhaling uit het groote Kaapsche dagblad Die Burger:
Daar is altyd vriendelike lesers wat my af en toe klein presentjies stuur,
daartoe aangespoor deur die lewenswaarheid dat klein presente die
vriendskap onderhou. Gister het ek b.v. weer 'n pragtige wandkalender
van die Alg. Nederl. Verbond gekry. Dit bevat foto's van uit alle
wereldstreke waar Hollands in sy verskillende vorms gepraat word, van
Nederland self, van Nederl.-Indië, van Suid-Afrika en Amerika. Maar die
mooiste vir my is die kort, kernagtige uitsprake van manne uit al daardie
wereldstreke. So lees ek van prof. dr. Bodenstein: ‘Voel jullie dan nie dat
daar onder die meningsverskille tog nog een band is wat julle aanmekaar
snoer of moet snoer. n.l. die innige liefde tot julle gemeenskaplike erfdeel?’
En van senator Langenhoven: ‘Uit die Hollandse Bybel kom die siel van
die Afrikaanse taal.’
Ek lees aan die agterkant van die weekblaadjes versies en ander uitsprake
tot aanmoediging en verheerliking van taal en nasionaliteit.
Die hele wandkalender is 'n daaglikse herinnering om die taal en
nasionaliteit hoog te hou en om die stamverwantskap met ander
wereldstreke waar Hollands gepraat word, te bly gevoel.
Bestel den kalender nog heden.

Nederland
Nederland en de klankfilm.
De N. Rott. Crt. wijst op een bedreiging van de Nederlandsche cultuur uit een hoek,
van waar men die niet zou hebben verwacht. De ‘Paramount’ maakt rolprenten met
geluid in elf talen, waartoe het Nederlandsch niet behoort. Ofschoon de
klankrolprenten o.a. worden gemaakt in de taal van de zes millioen Zweden en de
ruim zeven millioen Hongaren, is die van elf millioen Noord- en Zuid-Nederlanders
verwaarloosd, op grond dat Nederland niet genoeg van deze rolprenten afneemt.
Klankfilms - vrijwel de eenige rolprenten, die voortaan zullen worden gemaakt zullen dus voor de Nederlandsche taal in de naaste toekomst ontbreken. Het gevolg
zal zijn, dat de groote menigte, die geen taal verlangt, welke zij niet verstaat,
revue-films en andere rolprenten van lager beschavingspeil zal gaan vragen, waardoor
de cultureele mogelijkheden der rolprent in ons land zal worden verzwakt. In België
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zullen nog alleen rolprenten met Fransch worden afgedraaid, ook in het Fransch
overgebrachte Amerikaansche, Duitsche of Engelsche.
‘Welke schade dat voor de Vlaamsche (Nederlandsche) kultuur meebrengt, laat
zich denken, zegt de schrijver in de N.R.C. Aan het jarenlange ingespannen werk
van het Algemeen Nederlandsch Verbond en andere strijders voor de
Grootnederlandsche gedachte zal het een gevoeligen slag toebrengen. Een
alleenheerschappij van de Fransch sprekende film in België is even ondermijnend
voor de Nederlandsche kultuur als een, nu niet meer denkbare, alleenheerschappij
van het Fransche tooneel zou zijn.’ Het is even gevaarlijk, even beschamend en
evenzeer onduldbaar als een thans niet meer mogelijke verfransching van alle
Vlaamsche schouwburgen en tooneelgezelschappen.
‘En wat voor Vlaanderen geldt, geldt ook voor Zuid-Afrika, waar wij tegen de
Engelsch sprekende rolprenten evenmin eenig tegenwicht zullen nebben.’ Om niet
te spreken van de Nederlandsche koloniën.
Nochtans staan de Nederlandsche bioscopen vooraan in Europa, wat het gebruik
van klankfilms betreft. Van de 289 Nederlandsche bioscopen zijn er 87 van toestellen
daarvoor voorzien d.i. 30 t.h., een verhouding, die in Europa alleen door Engeland
wordt overtroffen!
Zoolang Nederland zijn eigen klankfilms nog niet maakt, zou men, naar de meening
van den schrijver, met voordeel buitenlandsche rolprenten in het Nederlandsch kunnen
overbrengen. Zoo zou z.i. het kwaad op eenvoudige wijs te verhelpen zijn. Hoe dit
zij, ten volle zijn wij het met hem eens, dat Nederland in dezen toestand niet mag
berusten en zich geen vreemde taal mag laten opdringen bij een ontwikkelingsmiddel
van zoo groote beteekenis en werking als de rolprent! Een middel, dat, zooals Luc
Willink in een geestdriftig betoog in het Haagsch Maandblad van Augustus terecht
zegt, gebruikt moet worden naar Nederlands wil, naar Nederlandschen geest en
volksaard en voor Nederlands bestzijn.
Ons Hoofdbestuur is daarvan ook ten volle overtuigd en bezint zich op middelen,
om het verkrijgen van klankfilms met Nederl. tekst te bevorderen.

Het Grootfriesche Congres.
Honderden Friezen - zoo goed als Hollanders en Vlamingen - zijn, in de elfde tot de
veertiende eeuw, voor de groote watervloeden uit de Nederlanden gevlucht naar
Holstein en andere Pruisische landen. Noord- en Oost-Friezen bewonen in Duitschland
nog een uitgestrekt gebied.
De drie deelen van den Frieschen stam werden aldus wijd uit elkaar gedreven. Ze
hebben een van elkaar afgezonderd leven geleid en een verschillend lot ondergaan.
Voor het eerst in hun geschiedenis zijn, op 4 Augustus, vertegenwoordigers van
Oost-, West- en Noord-Friezen in het land dezer laatsten n.l. te Husum (Holstein)
samengekomen op het derde Grootfriesche Congres. Daar werd een ‘Friezenraad’
gesticht, die in het vervolg deze congressen zal leiden en ongetwijfeld op de
Grootfriesche beweging wel een merkbaren invloed zal oefenen.
‘Een eigenaardigheid van het Friesche volk is de neiging tot zelfregeering in
kleinen kring’, aldus sprak, volgens het verslag van het Handelsblad, de heer H.
Algra (Leeuwarden) in een voordracht over ‘De eeuw van den stadhouder Willem
Lodewijk omtrent 1600’. Zoo plaatsen de Friezen zich voor de volgende taak: Hoe
zijn de gedecentraliseerde krachten tot een vereenigd optreden te bewegen? Deze
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taak geeft den Germaanschen staat een dynamisch karakter. Vooral in Friesland is
de zelfregeering en bestuursverdeeling in de middeleeuwen sterk ontwikkeld.’
Deze eigenschap maakt de geschiedenis der Friezen zoo belangrijk voor onzen
tijd, nu men overal minderheden voor hun rechten ziet opkomen.
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Belangwekkend was ook de voordracht van een anderen West-Fries, den heer Kalma,
over een Frieschen voortrekker der 19de eeuw, Harmen Systra, een dichter en
tijdschriftleider, wiens trouw aan de Friesche zaak, ook al faalde hij vaak in de
middelen, volgens spr. iederen Fries van heden tot voorbeeld kan strekken. Hem
dreef hetgeen ook thans West- en Oost-Friezen bewoog bij hun Noordfriesche
broeders bijeen te komen: gemeenschappelijke liefde tot den Frieschen aard en het
Friesche land.
Het congres sprak luide daarvan, ook dank zij de belangwekkende inleiding van
dr. Stierling (Altona) over den ‘Tooi der Friezen en zijn betrekkingen tot Amsterdam’.
Met verduidelijkende lichtbeelden vertelde hij in het Duitsch veel wetenswaardigs
over de zilveren en gouden sierdracht van de Noord-Friezen der eilanden.
In vroegere tijden was de zeevaart van Harlingerland op Amsterdam veel
gemakkelijker dan die op Hamburg redenen waarom de eiland-Friezen
steeds naar Amsterdam trokken, om zich te laten monsteren voor de
Groenlandzeevaart. Keerden zij te Amsterdam terug, dan kochten zij daar
zilveren en gouden sieraden voor hunne vrouwen en dochters. Op deze
wijze werden over de geheele Noordfriesche eilanden-wereld de
Oudfriesche knoopen, geboortelepels, etc. verspreid, die alle de
merkteekens van Amsterdam (de provinciale leeuw en de drie kruisjes)
dragen.
De dames-leden van het Congres maakten deze mededeelingen aanschouwelijk door
het prachtige Friesche gewaad, dat zoo menige slanke leest omsloot. Er was een
tentoonstelling. Tot de uitstapjes van het congres behoorde een bezoek aan
Friedrichstadt, in de zeventiende eeuw door Hollanders gesticht.1) Op een feestavond
werd gezongen en gedanst door meisjes uit Föhr in de schilderachtige volkskleedij.
Het karakter, het doel, de verwachtingen van deze congressen zijn krachtig
aangegeven door den voorzitter, dr. Muuss.
‘Wij weten (zeide hij) dat het heil der toekomst niet uit de groote steden
zal komen, doch dat daarentegen de krachten en bouwstoffen steeds weer
opnieuw in het land, in het volkseigene te vinden zijn: en zonder deze
bronnen van volkskracht zouden de steden verloren gaan. Fries te zijn, wil
zeggen - zichzèlf te zijn. Dat beteekent, het erfschap onzer voorouders
verder te dragen en te versterken. Elk van de drie Friesche broeders heeft
zijn eigen taak en roeping. Doch bij alle drie zal het gemeenschappelijke
meer en meer op den voorgrond treden, om in groote eensgezindheid het
beste te bewerken voor ons Friesche volk.’

Raadskelder-muziek.
Een warm vriend van ons Verbond (dit blijkt uit zijn brief) deelt ons een briefwisseling
mede, die hij gevoerd heeft met den waard van den Utrechtschen raadskelder. Die
kelder was, schrijft hij, keurig, degelijk, Oudhollandsch gezellig ingericht en het
1) Zie hierover met vele afbeeldingen verluchte artikelen in jg. 1909, blz. 240 en 262 en jg.
1921, blz. 127 van Neerlandia.
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verblijf was er in alle opzichten prettig en genoeglijk.... behalve voor het oor. Ons
verbondslid trof het namelijk ongelukkig, dat er op het oogenblik van zijn bezoek
een ‘hoofdpijnverwekkende, krijschende, tegen de omgeving vloekende
luidsprekermuziek’ werd uitgevoerd, nog weerkaatst door de gewelven, die werkelijk
waard zijn, betere klanken weer te geven. ‘Hoe aangenaam en stemmig, ja
stemming-kweekend (zoo gaat hij voort) zou daartegen niet de gedempte muziek
van bijv. snaarinstrumenten (ik denk aan viool, gitaar en vooral luit) klinken? Is er
geen groot aantal prachtige vaderlandsche liederen, drinkliedjes enz? Is de
liederenschat van Groot-Nederland niet ruim voldoende? Moet Jan Publiek de wet
voorschrijven of mag de waard een steentje bijdragen tot opvoeding van Jan Publiek?’
En de schrijver herinnert aan de woorden van dien waren Nederlander, wijlen dr.
P. Vrijlandt:
‘Wij willen ons volk weer doen zingen in zijn eigen taal en zijn eigen
wijzen, krachtens onzen aard en wezen en krachtens ons verleden’ (Moeder
Aarde bl. 28),
tevens wijzend op hetgeen Neerlandia van Augustus over ‘De Nederlandsche
Zangenrijkdom’ schreef.
Hij betoogde voorts geen ‘meêlij’ te kunnen hebben met den man van ‘Jet’, wiens
klacht ook door de gewelven klonk, wel met de twee koningskinderen, die ‘malcander
soo lief’ hadden.
Ons Verbondslid vond bij den waard van den Raadskelder terstond groote
instemming en bereidwilligheid, om in dat opzicht te doen, wat mogelijk en
uitvoerbaar is. Het bleek, dat hij reeds stappen had gedaan tot aanschaffing van een
plaat van ‘Twee Coninxkinderen’. Philips' fabrieken leveren immers graag het beste!
De herleving van het Oudhollandsche lied vindt hier een prachtige gelegenheid,
dunkt ons, juist omdat met het uitvoeren van goede muziek in dit geval geen groote
kosten gemoeid zijn, daar de omgeving bovenal soberheid, beperking vraagt. Geen
strijkje, geen tingeltangelgekrijsch, maar een enkele stem of instrument of mooie
Oudhollandsche liederen op de plaat, - zoo zou misschien met de herboren
Nederlandsche raadskelders de victorie kunnen beginnen op de pret-razernij van
dezen tijd.

In Vlaanderen Nederlandsch!
Vanwege het Algemeen Nederlandsch Verbond is dezen zomer gedurende verscheiden
weken te Roosendaal een met de Nederlandsche kleuren omrand strooibriefje aan
naar België vertrekkende Nederlandsche reizigers overhandigd. Het luidde als volgt:
HOUDT UW TAAL HOOG!
Nederlanders,
Wilt bij uw bezoeken aan het Vlaamsch gedeelte van België, in het
bijzonder aan Antwerpen en Brussel, U uitsluitend van de Nederlandsche
taal bedienen.
Doet dit uit eerbied voor U zelf, voor uw volk, voor uw land; uit liefde
voor uw eigen taal, die ook de taal der Vlamingen is. Het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
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Het is een wonder, wat al beweging zoo'n eenvoudige aanbeveling kan
teweegbrengen! De Nederlandsche dame, die uit naam van ons Verbond dit briefje
ter hand stelde aan reizigers, die daarvoor in aanmerking kwamen, deelde ons haar
ondervindingen mede en wij geven daarvan hieronder een samenvatting. Over gebrek
aan belangstelling heeft zij althans niet te klagen gehad!
Vele Nederlanders, wie zij zoo'n briefje gaf..... schrokken een beetje. Heusch waar!
Onze medewerkster stond ontzet over de onwetendheid aangaande Vlaanderen bij
een groot deel van een goedgekleed publiek. ‘Je moet de taal spreken van het land,
waar je binnen komt’, merkte er een op. - ‘Heel juist, mijnheer, daarom spreek ik in
het Walenland Fransch
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en in het Vlamingenland Nederlandsch’. - ‘België is een Fransch land, als U dat niet
wist.’ - ‘U is verkeerd ingelicht, mijnheer; van bovenaf tracht men wel Vlaanderen
te verfranschen, maar Vlaanderen is Vlaamsch en wil Vlaamsch blijven.’
Een ander meende, dat onze voorvechtster bij de Vlamingen moest beginnen; recht
daartegenover stond de meening, dat het denkbeeld zon zijn uitgegaan van de
Vlamingen zelf - hetgeen volstrekt onjuist is. De Vlamingen staan er geheel buiten.
Het toppunt bereikte een reiziger, die verontwaardigd uitriep, dat het Alg. Ned.
Verbond ‘aan politiek doet’, wanneer het aldus Nederlanders aanspoort in Vlaanderen
hun eigen taal te spreken!
‘Mijn indrukken zijn vele en velerlei’, schrijft onze dappere landgenoote, die zich
in de nauwe doorgangen en afdeelingen der treinen wel dikwijls als in het hol van
den leeuw heeft gewaagd. ‘De aangename hebben in aantal de overhand, maar de
onaangename wegen zwaar. Naar het station gaande, had ik vaak het gevoel van
iemand, die naar een examen gaat. Ik richtte mij in hoofdzaak tot het ontwikkelde.
Nederlandsen sprekende publiek; bij het onontwikkelde was de ontvangst vaak al te
grof. Er waren er zelfs, die tot schelden overgingen en die met een scherp woord op
hun plaats moesten worden gezet. De onverschilligen onder de Nederlanders zijn
niet zeldzaam, zij schijnen zich van het verleden van hun volknoch van de daden
hunner groote tijdgenooten iets aan te trekken. Jan Salie is nog altijd niet dood.
‘En toch - over het geheel heb ik welwillendheid ontmoet. Dikwijls werd het briefje
met instemming, ook wel met grooten bijval gelezen. De uitreiking ging meestal
vergezeld van een opwekkend of toelichtend woord, daar men niet altijd aanstonds
de bedoeling vatte. Vast staat, dat de propaganda voor onze taal in het Vlaamsche
deel van België de aandacht in de richting van de stamverwanten heeft gestuurd en
enkelen de oogen geopend. Bemoedigende, waardeerende brieven zoowel uit
Nederland als uit Vlaanderen gaven steun. De hulpvaardige stationschef en de
treinbeambten toonden zich zeer voorkomend. Een beambte bijv. snelde mij achterop
met de waarschuwing, de vier komende wagens voorbij te loopen, daar die vol
Amerikanen zaten. Of een bediende van de ververschingszaal wees mij: ‘dáár en
daar vindt gij alleen buitenlanders’. Verschillende beambten antwoordden ontkennend
op de vraag, of onze biljetten werden weggeworpen; men vond ze niet tusschen de
sporen. Wel bleven er heel wat in de rijtuigen achter. ‘En ik verzeker u, dat wij ze
niet verwijderen’, zoo zeide mij een hunner; ‘integendeel, we zijn er zuinig op en
leggen ze weer netjes op de banken. We vinden deze propaganda heel schoon’.
Een Brabander bekende, dat hij het werk met groote ingenomenheid zag, maar
ook met beschaming. ‘Want wij, Brabanders, zijn de eersten om te zondigen, wanneer
wij de grens overschrijden.’ Anderen, ook handelsreizigers, verzochten een stuk of
wat papierkens om ze te Brussel aan bekenden ter hand te stellen.
Onze medewerkster wijst er op, dat de Vlaamsche tolambtenaren allen meeleefden
met het werk en dit niet verheelden. De Belgische treinconducteurs waren verdeeld;
zij durfden blijkbaar niet rond voor hun meening uitkomen, ofschoon ze zeer goed
begrepen, waar het om te doen was.
Een bekend Nederlander, gewoon de dingen nuchter te bekijken, schreef, dat dit
betrekkelijk bescheiden werk in de practijk meer nut doet dan velen denken, daar de
invloed veel verder gaat dan het Nederlandsch inplaats van Fransch spreken door
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eenige tientallen van menschen. Ruim dertien duizend briefjes zijn België ingegaan;
er is over gesproken, afkeurend en goedkeurend. Moge het gestadig hameren op
hetzelfde aambeeld vele onverschilligen doen opschrikken en herinneren aan hetgeen
zij aan hun fierheid als Nederlanders zijn verplicht!

Vlaanderen.
De stand der beweging.
Hoe gaat het met den Vlaamschen strijd? Gaan jullie nu werkelijk wat vooruit en,
zoo ja, waar kan men dit het best aan merken?
Ziedaar een paar vragen, die vroeger geregeld door den belangstellenden,
goedgezinden Noordnederlander aan den ‘Vlaming in de branding’, bij iedere
ontmoeting op congres of verbondsdag, werden gesteld. Dat zulks thans niet meer,
of nagenoeg niet meer, het geval is, bewijst twee dingen. Ten eerste: dat de
vooruitgang der Vlaamsche beweging nu voor iedereen duidelijk is geworden en niet
meer wordt betwist; ten tweede: dat de Noordnederlandsche belangstelling in den
ontvoogdingsstrijd der Vlaamsche taal- en stamgenooten thans reeds heel wat verder
is gekomen dan het stadium der oppervlakkige algemeenheden en zeer velen in het
Noorden nu werkelijk tot een dieper inzicht in den aard, het wezen en de dagelijksche
tragiek van de onophoudelijke worsteling, waarvan het Vlaamsche land het tooneel
is, zijn gekomen, wat ongetwijfeld een voor de Vlamingen en hunne (d.i. de algemeen
Nederlandsche) zaak verheugend en bemoedigend verschijnsel mag heeten.
Betwisten kan nu toch niemand meer, dat de offers - de stille en onbekend
geblevene niet het minst - door de Vlaamschgezinden sedert een eeuw bijna voor
deze volkszaak gebracht, eindelijk tastbare vruchten beginnen te dragen. Zelfs de
hardnekkigste en meest verblinde franskiljons moeten het nu wel toegeven en meer
dan een onder hen erkende reeds, dat het Vlaamsche idealisme in staat is de bergen
van onwil, vooroordeel en stompzinnigheid te verzetten, die dreigden het Vlaamsche
volk, als volk, letterlijk te versmachten.
Binnen enkele weken treedt de nieuwe wet betreffende het gebruik der talen aan de
Rijksuniversiteit te Gent in toepassing. Ongetwijfeld beantwoordt zij niet geheel aan
de verwachting van de gestudeerde Vlamingen, die deel uitmaken van de Commissie
voor Hooger Onderwijs in Vlaanderen, maar toch is het zeker, dat de geleidelijke
vernederlandsching van het Universitaire Onderwijs te Gent, al blijven er enkele
vlekken aan kleven, een eerste begin van rechtherstel is, dat moreel en practisch
aanzienlijke gevolgen zal hebben. Met deze teruggave aan het Vlaamsche intellect
van de onder koning Willem I der Nederlanden, ongetwijfeld toch in de eerste plaats
voor de studeerende jeugd der Vlaamsche gewesten opgerichte Rijksuniversiteit, is
een bres geschoten in den hoogen muur, die, opgetrokken tusschen de burgerij en
het volk in Vlaanderen, dit volk van het internationale geestelijke leven afzonderde.
Er valt echter op dit gebied nog heel veel te doen,
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alvorens in Vlaanderen de toestanden weer gewoon zullen zijn, want zelfs na de
voltooiïng van het vervlaamschingsproces te Gent zal het Vlaamsche volk enkel nog
maar over één Universiteit (te Gent), één vijfde ongeveer van de Vrije Katholieke
Universiteit te Leuven, een Landbouwhoogeschool te Gent en de Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, in dezelfde stad, beschikken. Daartegenover
staan dan, volgens het onlangs verschenen ‘Gulden boek’ van het ‘Fonds national
de recherche scientifique’, nog altijd niet minder dan 27 in het Vlaamsche land
gevestigde Universiteiten, hoogescholen, wetenschappelijke instellingen enz., die,
dank zij den geldelijken steun der regeering, in het leven worden gehouden. Maar
de Vlaamsche bres is er - voor het eerst sedert honderd jaar - en de traditioneele
hardnekkigheid van den Vlaming, een der deugden van ons ras, staat er borg voor,
dat het daarbij niet blijven zal.
Het geval De Leeuw bracht de eenige oplossing van het legervraagstuk, waarvan de
Vlamingen verwachten, dat zij een einde zal maken aan de thans nog altijd
voortbestaande misstanden, waarvan de Vlaamsche soldaten aan den IJzer de tragische
slachtoffers werden, meer naderbij dan tien jaar werking in en buiten het parlement
het vermochten te doen. Op dit gebied is de toestand reeds van dien aard, dat de
indeeling der Vlaamsche en Waalsche militieplichtigen, in Vlaamsche en Waalsche
legerafdeelingen, respectievelijk aangevoerd en bestuurd in het Nederlandsch en in
het Fransch, het uitzicht van een mogelijkheid begint te krijgen.
Een Vlaamsche poging tot opruiming van een ouderwetsche burgerlijke rechtspleging,
waarbij het nog altijd mogelijk is gebleven, dat Vlaamsche menschen in Vlaanderen,
in een voor hen vreemde taal worden gevonnist en, indien ze om een geschreven
vertaling van het vonnis verzoeken, ook nog de kosten der vertaling te dragen hebben,
moet ongetwijfeld slagen, terwijl met den dag sterker wordt het verzet tegen de, vóór
de vacantie van het parlement, door de regeering, op aandringen van
Vlaamschvijandige zijde, ingediende wetsvoorstellen, die het mogelijk zouden maken
in nagenoeg alle aanzienlijke Vlaamsche gemeenten Fransche lagere scholen - door
de gemeenten betaald - op te richten en het lager onderwijs in het Vlaamsche land
geheel te verknoeien en te ‘verbeulemansen’. De Vlaamsche Oud-Strijdersbond, het
Davidsfonds, de leiders van de machtige Vlaamsche bedevaart naar de graven aan
den IJzer, die, 24 Augustus j.l., meer dan 100.000 stambewuste Vlamingen te
Dixmuiden bijeenbracht, hebben reeds, naast vele dagbladen en vereenigingen van
alle politieke kleur, op het groote gevaar gewezen, dat Vlaanderens aard en taal
zouden loopen, als deze voorstellen een meerderheid bij de volksvertegenwoordiging
zouden vinden. Blijven de Vlamingen in dezen eendrachtig, dan wordt de aanslag,
tegen het wezen zelf van onzen stam in het Zuiden beraamd, zeker verijdeld.
Zoo staan de zaken op dit oogenblik. Dat het aanzien van alles, wat Vlaamsch is in
België, stijgt en blijft stijgen, zal niemand, die eenigszins de toestanden kent,
tegenspreken. De vloed komt op. Niet de Vlaamsche steden alleen, maar zelfs de
meest afgelegen dorpen en de tot voor kort nog met verwaalsching bedreigde
gemeenten der taalgrens, ontwaken, en het ziet er naar uit, alsof nu eerst de strijd der
Vlamingen voor de verovering van het recht zich zelf te zijn, als volk en als met
Noord-Nederland nauw verwante cultureele gemeenschap, gaat beginnen.
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De Vlaamsche studenten naar Gent.
Nu de zoogenaamde ‘half en half'-Universteit te Gent, die niemand bevredigde,
opgehouden heeft te bestaan, is de boycotbeweging der Vlaamsche studenten tegen
de ‘Vlaamsche afdeeling’, die voor zeer velen in Vlaanderen een zinnebeeld van
geestelijke vernedering was, eveneens vanzelf verdwenen. De verschillende
Vlaamsche studentengroepeeringen, zonder onderscheid van gezindte, hebben zelfs
een ‘Actiecomité’ samengesteld, dat door een krachtige propaganda onder de
leerlingen van het middelbaar onderwijs, die daarvoor in aanmerking komen, het
aantal te Gent in het Nederlandsch studeerende jongelieden van beider kunne in
October a.s. reeds wil zien verdubbelen. Aldus willen zij medewerken ‘aan den
uitbouw en den bloei van het centrum van Nederlandsch leven, dat de Gentsche
Universiteit moet worden.’

Gezelle-rolprent.
Ter huldiging van Vlaanderens grooten dichter Gezelle is ook een rolprent
samengesteld, die in vier deelen zijn leven en de oorden, waar hij gewerkt heeft, in
beeld brengt.
Voor Gezelle-avonden - en die zullen zeker nog het geheele herdenkingsjaar 1930
gehouden worden - is deze rolprent zeer geschikt.
Aanvraag voor een vertooning richte men tot Flandria Film, Cl. de Landmeer,
Wilfordkaai, Temsche (Vlaanderen).

Rodenbach-sluitzegels.
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Dit jaar is het een halve eeuw geleden, dat de jonge dichter Albrecht Rodenbach,
van wien nog zooveel werd verwacht na het vele, dat hij reeds had gewrocht, op
24-jarigen leeftijd overleed. 1930 is daarom behalve een Gezelle- ook een
Rodenbachherdenkingsjaar.
De A.K.V.S.-Boekhandel te Leuven gaf te dier gelegenheid een sluitzegel uit, dat,
bij een flinke hoeveelheid besteld, zeer goedkoop verkrijgbaar is. Een boekje met
100 stuks kost slechts 2 frank.

Kortrijk.
Het adres van den secretaris, den heer H. Christiaen, is geworden: Albrechtstraat 33.

Fransch Vlaanderen
Het zevende Vlaamsche Congres in Frankrijk.
Den 26sten en 27sten Juli hebben de ‘Vlamingen van Vrankrijk’ hun zevende congres
gehouden te Kassei, voor 't eerst een tweedaagsch. Een rapport over de tweetaligheid
in het onderwijs, uitgebracht door mejuffrouw Vandamme en de heeren Blanckaert,
Despicht, Janssen en Van den Driessche werd behandeld. Gevraagd wordt voor de
lagere school de streektaal als voertaal voor het onderwijs, ook voor dat in 't Fransch
en twee uur 's weeks voor elke klas voor 't aanleeren van 't Vlaamsch. Ook, dat er
vaste uren uitgetrokken worden op de opleidingsscholen
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van onderwijzers en onderwijzeressen voor studie van het Nederlandsch. Op de
Middelbare scholen moet het Nederlandsch of Vlaamsch aanvaard worden als tweede
taal voor het ‘baccalaureát’. Verder, dat de scholen aangemoedigd zullen worden,
om aan de wedstrijden in de Vlaamsche taal en letteren, uitgeschreven door het
Vlaamsch Verbond, mede te doen. Ook werd een beroep gedaan voor de tweetaligheid
op de rederijkerskamers en opgewekt tot stichting van plaatselijke vereenigingen
voor studie en verspreiding der moedertaal, die dan avonden kunnen instellen van
Vlaamsche Kunst.
Aan deze studiebijeenkomsten waren feestelijkheden verbonden, waarvan vooral
de persoon van Professor Kannunik Looten, als jubilaris, het middelpunt was. Aan
tafel werd medegedeeld, dat de Universiteit van Leuven hem doctor honoris causa
gemaakt heeft.
***
Het Dag. Bestuur ontving van den heer Looten de volgende dankbetuiging:
't Is voor mij eene zeer aangenaame plicht U, en geheel het Nederlandsch Verbond,
van herte geerne te bedanken voor de bijzondere eer die U, tergelegenheid van mijn
jubelfeest, mij bewezen hebt, door de liefwaarde bemiddeling van onzen getrouwen
medelid, Mr. J.N. Pattist.
Inderdaad heeft Uwe vriendelijkheid mij overgeladen! Het prachtig diploma, de
veelbeduidend penning, het nuttig muntbriefje, dit alles, zoo treffelijk geschonken,
zal mijn leven lang een voorwerp van diepgevoelde vreugde en welgegronde fierheid
blijven.
Gelijk ik het aan Mr. Pattist gezeid heb in mijne antwoord op zijnen heildronk,
staatkundige veranderingen hebben wel de Zeventien Provinciën, zoo lang te samen
verbonden, in drie stukken breken kunnen: maar zij en hebben onzen familiegeest
niet verminderd; zij en hebben den Nederlandschen stam niet uitgeroeid; zij en hebben
de stem van 't bloed niet verstomd: noch zullen zij het in het toekomend als 't God
belieft.!
Laat mij toe eens te meer mijne altijddurende bewondering uit te drukken voor
uw Vaderland, nauw in vlakte, maar zoo breed en groot door het deel die het genomen
heeft in den voortgang der beschaving, met mannen als Grotius, Rembrandt, Vondel,
Alberdingk Thijm, Busken Huet, Schaepman, Van Eeden, etc. die het menschelijk
geslacht verheffen en veradelen. Lang leve Holland ‘magna virorum tellus!’1)
Ik ben, Mijnheer de Voorzitter, met diepste erkentenis en Hoogachting,
Uw ootmoedige dienaar, C. LOOTEN.

Nederlandsch-Indië
Een Faculteit der Letteren in Nederlandsch-Indië.
Wij ontvingen een overdruk uit het tijdschrift ‘Djawa’ 1930, afl. 3, bevattende een
‘Nota van het Departement van Onderwijs en Eeredienst in zake de oprichting en de
organisatie van een Faculteit der Letteren in Nederlandsch-Indië.’
Hebben de totdusver opgerichte instellingen van hooger onderwijs, de Technische,
de Medische en de Rechtshoogeschool haar ontstaan te danken aan de behoefte, om
1) een groot gebied (land) van mannen.
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in Indië gelegenheid te geven tot opleiding voor betrekkingen, waarvoor een
academische vorming vereischt wordt, de faculteit der letteren, waarvoor het plan
in deze nota wordt uiteengezet, heeft veel meer een wetenschappelijk doel. Zij zal
‘niet alleen taalkundige werkkrachten moeten vormen, maar ook centraal orgaan zijn
van het taal- en 'volkenkundig onderzoek in den Archipel.’ Zij wil 'tegemoetkomen
aan ‘de onmiskenbaar stijgende 'belangstelling voor eigen historie en cultuur, waarvan
'o.a. de oprichting van het Java-instituut met zijn 'tijdschriften en congressen
getuigenis aflegden.’
Het zal daarom een Oostersch-literaire faculteit zijn. De kern zal niet wezen de
studie van Latijn en Grieksch (dat deze talen achterwege blijven ‘behoeft nauwelijks
betoog’), maar die van Sanskrit en Arabisch.
Wij zouden wel geen goede Nederlanders moeten zijn, die het eigene hoogschatten
en willen hoeden voor achteruitgang en verbastering, indien wij het denkbeeld niet
zouden toejuichen, om voor de inheemsche taal- en letterkunde, geschiedenis,
volkenkunde en oudheidkunde een middelpunt van wetenschappelijke beoefening
in 't leven te roepen en het verwondert ons eigenlijk, dat er in de nota nog zooveel
andere bewijsgronden worden aangedragen, om het nut en het belang der faculteit
aan te toonen. Vooral van haar waarde voor het practische leven wordt te veel gezegd.
Het ontgaat ons b.v., welke beteekenis de nieuwe instelling zal hebben ‘in verband
met de Bestuurshervorming’. Bestuurders, zoowel in het onhervormde als in het
hervormde bestuur, moeten de taal van het volk verstaan en liefst ook spreken, maar
Sanskrit en Arabisch hebben ze heusch niet noodig. En ook bij de departementen
van algemeen bestuur, de provinciale besturen en andere gouvernementskantoren
‘zal in stijgende mate vraag zijn naar 'wetenschappelijke ambtenaren, die grondige
kennis 'bezitten van talen en volken van den Archipel en 'die met encyclopaedische
werkzaamheden kunnen 'worden belast.’ Wat moeten die geleerden in 's hemelsnaam
op die kantoren doen? Ambtenaren van het bestuur en van andere takken van dienst,
die dagelijks met de bevolking in aanraking komen, moeten de taal van het volk
kennen, natuurlijk, maar op die kantoren hebben we menschen noodig, doorkneed
in staats- en administratief recht en economie, geen taalgeleerden.
Ook het betoog, dat de faculteit een leerstoel voor het Nederlandsen zal moeten
bevatten, maakt den indruk van te moeten dienen, om de zaak aannemelijk te maken.
Immers in den opzet van een Oostersch-literaire faculteit past een leerstoel in het
Nederlandsch niet en, wanneer de steller der nota zegt: ‘Een faculteit der letteren in
Nederlandsch-Indië is zonder zulk een leerstoel ondenkbaar’ vergeet hij waarschijnlijk
een oogenblik, dat hij het over een faculteit der Oostersche letteren heeft. Met die
ondenkbaarheid is trouwens niet in overeenstemming, dat de Nederlandsche leerstoel
er maar zoo'n beetje aanhangt. Zij zal dienen ‘als studiecentrum voor een in te 'stellen
M.O.-akte Nederlandsch’ en voor ‘verb 'breiding van kennis van en belangstelling
voor de 'Nederlandsche literatuur en geschiedenis.’ Zeer nuttige doeleinden, maar
van een echten leerstoel in de Nederlandsche taal- en letterkunde verwachten wij
toch meer. Maar die wordt niet noodig geacht ‘omdat er moeilijk kan gesproken
worden van een dringende behoefte aan een volledige universitaire opleiding van
neerlandici hier te lande (Indië).’ Maar eilieve, aan de Oostersche faculteit der letteren
bestaat evenmin ‘dringende behoefte’ in dien practi-
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schen zin. Die faculteit wordt opgericht in 't belang der wetenschap in 't algemeen
en, omdat wij het onzen plicht achten, aan de inheemsche bevolking gelegenheid te
geven tot diepere studie van en tot opwekking van liefde voor haar eigen cultuur,
maar dat de studenten er heen zullen stroomen, staat nog erg te bezien. De
intellectueele inlanders richten zich meer op de practijk van 't leven, willen ingenieur
en dokter en advokaat worden. Van de in Nederland bestaande gelegenheid tot studie
in de Oostersche taal en letteren maken maar enkelen gebruik.
Niettemin, wij herhalen het, achten wij het een gelukkige gedachte, in Indië een
Oostersche faculteit der letteren in het leven te roepen, maar, als men daarin plaats
wil geven aan een leerstoel voor het Nederlandsch, dan zij het ook een volwaardige.
Daar hebben de Nederlanders in Indië recht op!
B.

Suriname
Surinaamsche Brieven.
VIII.
Voor den Europeaan in de tropen is een onuitputtelijke bron van gesprek het vraagstuk
van het verlof. Men kan met nog zooveel toewijding en geestdrift naar zijn nieuwen
werkkring zijn vertrokken, nauwelijks is men aangekomen, of de vraag dringt zich
op en wordt gesteld: ‘Wanneer gaat u met verlof?’ Men kan nog zoo veel bevrediging
vinden in zijn werk, men kan het nog zoo goed hebben, maar de vraag naar het verlof
duikt steeds weer op. Het verlof is de mijlpaal in het leven.
Het is geen wonder, dat deze vraag zulk een belangrijke rol speelt in het leven van
ons tropen-Hollanders. Pas als men in het buitenland zit, leert men Holland
waardeeren. Pas als men bij een temperatuur van 33 graden C. zijn werk moet
verrichten, leert men verlangen naar een grimmige droge koude. Pas als men maanden
van droogte heeft meegemaakt, weet men de gure vochtige Novemberdagen naar
waarde te schatten.
En dan het Hollandsch landschap. Ik geloof niet, dat er iets boven het Hollandsch
landschap gaat. Laat er streken zijn, die grootscher verhoudingen vertoonen, die ons
met hun machtige pracht en grootschheid verpletteren, op den duur wint ons Holland
het toch.
Als de tijd van het verlof nadert, zwelgt de aanstaande verlofganger in het
vooruitzicht van eindelooze fietstochten door de bosschen en langs achterweggetjes
over de bloeiende heide. Dan ziet hij voor zich de blanke wegtrekkende wolkballen
en het licht, dat door de sneeuwwolken heensijpelt. Dan wandelt hij in gedachten
langs stille en droomerig wegdoezelende plassen en ruikt hij den pittigen geur van
het versche hooi en ziet den gulden glans op de welgeurende schoven.
Het spreekt vanzelf, dat ook de familie je trekt. Maar als men langer van huis weg
is geweest, worden deze banden wel iets losser. Er is in den tusschentijd zooveel
veranderd, het is lang niet uitgesloten, dat het weerzien op een teleurstelling uitloopt.
De belangen loopen uiteen, de kijk op de dingen is zoo verschillend geworden. In
sommige opzichten is de blik in den vreemde verruimd, in heel veel dingen zijn wij
niet meegegaan met den tijd.

Neerlandia. Jaargang 34

Maar een ding blijft trekken, dat is de terugkeer in de cultuur. Dat uit zich bij de
verschillende menschen heel verschillend. Bij den een is het de hoop, om daar in
Holland weer eens echt fijn te kunnen gaan eten in een verfijnde omgeving, in een
overdreven voorname gelegenheid.
Bij een ander is het het vooruitzicht weer eens echt gezellig te kunnen gaan
winkelen. Weer eens te kunnen graaien in een onuitputtelijken voorraad van de
uitgezochtste stoffen en een rijkdom van de sierlijkste snuisterijen en
weeldevoorwerpen.
Een ander verheugt zich op de concerten en den schouwburg, op lezingen en
voordrachten. Hij is vast van plan, zooveel mogelijk mee te maken en daarginds een
voorraad aan indrukken en gedachten op te doen, waarop hij nog jaren kan teren.
Het is de cultuur, die den verlofganger trekt in al haar uitingen. De cultuur, die
schittert en fonkelt in al haar schakeeringen: Het geweldige verkeer, het haastende
en bedrijvige volle leven, het overweldigende van een gespecialiseerde industrie.
Het is het rustige verzekerd zijn als gevolg van een oude cultuur-opvoeding.
Het af-zijn en verzorgd-zijn van alles trekt hem. Het kunnen verkeeren in een sfeer
van gedachten en van gepolijsten smaak.
Als in een stralenkrans ziet hij dat voor zich en hij hunkert ernaar, misschien zonder
zich daarvan bewust te zijn, met volle teugen te kunnen genieten van den rijkdom,
die in deze cultuur ligt opgesloten.
Of zijn verwachtingen vervuld zullen worden? Dat is nog zeer de vraag. Misschien
is hij er zoo uitgegroeid, dat hij vreemd staat tegenover al de uitingen van cultuur.
Misschien zit hij nog vast in die gedachten en die inzichten, die enkele jaren geleden
opgeld deden. Misschien kan hij niet mee met zijn tijd. Maar dat is niet zoo erg. Hij
zal, zij het ook na enkele buitelingen en na eenig zoeken, wel weer terecht komen.
Maar veel erger is, dat hij misschien niet zal vinden, wat hij verwacht. En dat is
hetgeen, waarvoor ik huiver. Wij verwachten veel, oneindig veel van de cultuur in
het vaderland. Maar zullen wij die vinden?
Onze kennis van de Europeesche toestanden komt uit de verschillende kranten en
tijdschriften. En dan kunnen wij wel eens verstomd staan over de dingen, die wij
daar lezen en zien. Het ‘Kultur-müde’ Europa zullen wij vinden. Bij de schilders een
teruggaan naar het primitieve. Het onbeholpene in de voortbrengselen van primitieve
volkeren viert hoogtij in de beeldende kunst. In de muziek brengt de radio, een
cultuurelement van den eersten rang, avond aan avond jazzmuziek.
Wij begrijpen niet de dwaling, die men in Europa begaat, namelijk, dat men de
cultuur verloochent en zijn heil zoekt in ongebondenheid.
Wij vragen om beschaving, geestesbeschaving en wij zijn bang, dat wij die in
Europa niet zullen vinden, althans niet zoo en in die mate, als wij die verwacht
hebben. Of zien wij hierin verkeerd?
Wij hopen het, want anders zou ons verlof een teleurstelling zijn en zou ons
Vaderland een grooten plicht verzaken, den plicht om een geestelijke steun voor ons
in den vreemde te zijn.
Leden, werft Leden!
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Zuid-Afrika

De laatste der voortrekkers.
In den hoogen leeftijd van 114 jaar is te Johannesburg kort geleden gestorven de
laatste der voortrekkers, de weduwe Anna Susanna van Zijl, geboren Crijnauw, wier
vader en grootvader door de Kaffers werden vermoord en die zich als jong meisje
in den slag bij Bloedrivier op 16 December 1838 onderscheidde.
Zij woonde na haar huwelijk’ in den Oranje Vrijstaat. Haar man en zoon vochten
mede in den 2den Vrijheidsoorlog, terwijl zij en haar dochter de boerderij beheerden.
Haar echtgenoot ontviel haar in 1915 op 99-jarigen leeftijd, nadat zij de laatste
jaren een zorglijk bestaan hadden geleid.
Haar laatste levensjaren woonde ouma Van Zijl bij een harer dochters in
Johannesburg, die het ook al niet breed had en genoot zij een pensioentje, dat haar
werd uitgekeerd door een fonds, gesticht door de ‘Rand Daily Mail’. Zij was
bedlegerig en bijna blind.
Op voortreffelijke wijze droeg de brave vrouw haar beproevingen tot het einde.
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Met haar ging een laatste schakel met het verleden heen.

De Openbare Leeszaal en Boekerij in Tulbagh.
Evenzeer als op Java een groot aantal landhuizen en oude gebouwen uit den
Compagniestijd voorkomt, voor welker behoud en herstel in den laatsten tijd veel
belangstelling is ontwaakt, bezit de oude Kaapprovincie talrijke oude gebouwen uit
de 18de en 19de eeuw, die aan den Hollandschen tijd herinneren, met eigen bouwstijl,
den roem van het verleden. Om maar enkele te noemen, die een historischen naam
hebben, behoeven we slechts te wijzen op ‘Groote Schuur’, eens het eigendom van
Cecil Rhodes, thans de ambtswoning van den eersten minister van de Unie en
‘Constantia’, de vermaarde wijnplaats, eens het eigendom van Simon van der Stel.
Vooral in den omtrek van Paarl en Tulbagh zijn er tal van oude gebouwen, waarvoor
niet altijd de belangstelling bestaat, die ze uit een historisch oogpunt verdienen. Thans
heeft men in Tulbagh in de Kaap een voorbeeld gegeven aan andere dorpen door een
dier oude gebouwen, dat dreigde verloren te gaan, te redden. Er is voldoende geld
ingezameld, om het aan te koopen en te herstellen in zijn vroegeren staat.
Nadat het aan het einde der 18de eeuw gebouwd was, had de eerste overdracht op
16 Januari 1805 plaats aan ‘den burger Christiaan Willem Broodryk, de geheele
koopschat ter somma van twaalf honderd guldens Kaapsch ten genoegen in Contante
geld voldaan ende betaald te zyn, den laatsten penning by den eersten.’ Later werd
Frans van Wijk eigenaar, wiens echtgenoote, Meintje, een bakkerij erin hield en bier
verkocht. Na haar dood ging het fraaie huis in handen van verschillende eigenaars
over, om ten slotte eigendom te worden van P.J. Marais, die het plan opvatte het tot
kantoorgebouw te verbouwen. Drie ondernemende dames, Mevr. Pieter de Klerk,
Lady Beek en Mej. Daisy Theron hebben toen het bestuur van de openbare bibliotheek
bewogen, het oude woonhuis aan te koopen en met £ 600 ingezameld geld konden
aankoop en herstelling worden ten uitvoer gebracht. Het oude woonhuis is thans voor
bibliotheekgebouw ingericht, dat mevrouw Conradi, de echtgenoote van den
administrateur der provincie, geopend heeft. Tulbagh kan niet alleen trotsch zijn op
een groote verzameling boeken, maar die boeken hebben nu ook een waardige
huisvesting gevonden.

Zangerigheid van het Afrikaansch.
De bekende Engelsche uitgeversfirma Chappell en Co. te Londen heeft een prijs ter
beschikking gesteld van de Zuidafrikaansche Eisteddfod voor het beste
oorspronkelijke toondicht op oorspronkelijke Afrikaansche woorden. Verder kreeg
de Eisteddfod een aanzienlijken geldprijs ter beschikking van de Ver. ‘Helpmekaar’
in de Kaapkolonie voor een Afrikaansch kinderzangspel.
Een en ander getuigt van ontwakende belangstelling en offervaardigheid voor de
Zuidafrikaansche muziek, zoowel in als buiten het land. Vooral de dichtbundel ‘Die
Vlakte’ van Jan Celliers schijnt de belangstelling in Engeland gaande te hebben
gemaakt. Een Engelsch toondichter, de heer A. Hunstan Taylor, die in Juni te Kaapstad
vertoefde, vond den maatslag der taal van sommige Afrikaansche dichters zoo
prachtig, hun beelding zoo schilderachtig, de gedichten in het algemeen zoo rijk van
klank, dat hij de verzoeking niet kon weerstaan, er eenige op muziek te zetten. Van
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‘Die Vlakte’ wil hij een cantate maken. Een bekend Zuidafrikaansch zanger is naar
Londen vertrokken, om deze muziek op de plaat vast te leggen.
Grooter erkenning kon moeilijk ten deel vallen aan een taal, waarvoor
letterkundigen van naam nog niet zoo lang geleden de schouders ophaalden.
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Handhaving.
‘Dit is ongelooflik hoe Afrikaans ontwikkel het gedurende die afgelope 25 en veral
die afgelope tien jaar’ zeide de Administrateur van de Kaapprovincie, de heer J.H.
Conradie onlangs, toen hij in een bijeenkomst te Kaapstad ‘gezelste’ over de
Afrikaansche taal en cultuur.
Alles wat over de taalbeweging in Zuid-Afrika tot ons komt, geeft den indruk, dat
de vooruitgang, door den Administrateur bedoeld, te danken is aan de wilskracht en
overtuiging der ‘handhavers’. Het is een voortdurende strijd, dien zij zullen winnen,
daar zij volharden.
Een staaltje daarvan is het gebeurde bij een schietwedstrijd te Krügersdorp. Toen
bleek, dat de Programma's alleen in het Engelsch gedrukt waren, deden de Afrikaansch
sprekende onderwijzers de vergadering der regelingscommissie twee dagen uitstellen,
totdat het program vertaald en ook in het Afrikaansch verkrijgbaar zou zijn. Op die
vergaderingen weigerden zij een andere taal dan Afrikaansch te spreken.
Een reeks van opgehoopte grieven had de Afrikaners genoopt, zulk een beslissenden
stap te doen.

Prof. S.P. Boshoff.
Kaapsche bladen melden, dat prof. S.P. Boshoff van de universiteit te Potchefstroom
benoemd is tot opvolger van prof. M.C. Botha als hoogleeraar te Kaapstad, welke
plaats, naar men weet, openviel door de benoeming van den laatstgenoemde tot hoofd
van het Onderwijsdepartement. Prof. Boshoff wordt als een der beste hoogleeraren
in Afrikaansch en Nederlandsch in de Unie beschouwd.

Naklank der Z. Afr. Studentendagen.
Het D.B. mocht den volgenden brief van den Secretaris der Suid-Afrikaanse
Studente-Vereniging in Amsterdam ontvangen:
Dis mij besonder aangenaam om die ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ met hier
die skrywe die besondere dank van die Suidafrikaanse studente in Amsterdam te
betuig vir wat die Vereniging weer vir die Suidafrikaanse studente in Europa gedoen
het met die jongste studentedae.
Ontvang van ons die verzekering dat ons dit baie hoog op prijs stel, dat dit vir ons
op zo'n aangename wijze moontlik gemaak word om kennis te maak met Nederland
en sy bevolking in die beste sin van die woord.
Vir u vriendelike teenwoordigheid met die dae moet ons ook ons innige dank en
waardering uitspreek.
Met die beste wense.
Hoogagtend,
Die uwe,
I.D. BOSMAN, Secr. S.A.S.V.I.A

Stammuseum en Stamboekerij.
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Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van ons kantoor Laan 34,
's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve des Zaterdags, geopend van 10-12 en van
2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 20 ct.

Het voetspoor der vaderen
Het gedenkteeken op Jan-Mayeneiland.
Een Nederlandsch oorlogsschip, H.Ms. Nautilus, gezagvoerder kap. lt. t.z.H.J.v.d.
Stad, is dezer dagen naar het Jan-Mayeneiland in de Noordelijke IJszee gevaren, om
een gedenksteen te plaatsen nabij de plek, waar, in het voorjaar van 1634, Outgert
Jacobsz. en zes andere Hollanders, bij een poging om te overwinteren op dit
onherbergzame eiland, omkwamen van koude en gebrek. De heer J. Sibinga Mulder,
oud-lid der Tweede Kamer en Directeur van Landbouw in Ned.-Indië,
vertegenwoordigde het Kon. Aardrijksk. Genootschap.
Weer- en ijstoestanden hadden tot dusver steeds alle pogingen, om deze daad van
eerbied aan het voorgeslacht te verrichten, verijdeld. Alleen was een Oostenrijksche
expeditie ongeveer vijftig jaren geleden geslaagd, een kruis ter herinnering aan onze
voorvaderen te plaatsen bij de Zeven-Hollandersbaai, waar zij meenden, dat de
overwintering was geschied.
Het Jan-Mayeneiland, aldus reeds door Blaeu in 1623 genoemd, is, volgens de
waarschijnlijkste van verschillende onderstellingen, door den Hollander Jan May
ontdekt; een kaart van 1614 bevindt zich in het kaartenarchief der Fransche Marine
te Parijs. Outgert Jacobsz en de zijnen behoorden tot die talrijke Hollanders, die in
de zeventiende en achttiende eeuw de gevaren der ijszee en de ontberingen, aan het
werk voor de Groenlandsche Compagnie verbonden, trotseerden, om te voldoen aan
hun plichtsbesef en ondernemingsgeest. Het nageslacht heeft willen getuigen, dat
hun offervaardigheid niet vergeten is en nog steeds tot voorbeeld kan en moge
strekken van hen, die Nederlands eer als zeevarende mogendheid hooghouden.
De daad van het Kon. Aardr. Genootschap en de Ned. Regeering is een mooie
uiting van het krachtig opgeleefde nationale bewustzijn in Nederland.
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Nederlander in Amerika.
Nederlandsche Mennisten in Amerika.
Onder de meer dan honderdduizend Doopsgezinden in Amerika, die zich daar
‘Mennonites’ noemen, is de belangstelling voor Nederland, het land van Menno
Simons, begrijpelijkerwijze groot. Nu de reisgelegenheid zoo veel gemakkelijker en
de reislust zoo veel grooter is geworden, komen er telkens groepjes Amerikaansche
Doopsgezinden over, om Holland te bezoeken en Witmarsum, de plaats, waar Menno
Simons geboren werd en gearbeid heeft, te bezien.
De oudste Mennisten, die zich in Amerika vestigden, waren Hollanders of van
Hollandschen oorsprong. De eerste maal, dat zij genoemd worden, is in een brief
van een Fransch reiziger, den pater-jezuiët Joques, uit het jaar 1643. In dien brief
beschrijft hij de Manhattankolonie en noemt als godsdienstige groepen, die daar
vertegenwoordigd zijn: ‘Calvinisten, Katholieken, Engelsche Puriteinen, Lutherschen,
en Anabaptisten, hier Mennisten genoemd.’
In 1663 vaart Cornelis Plokhoy, uit Zierikzee, met 40 Hollandsche Doopsgezinden
naar de nieuwe wereld, om daar een kolonie te stichten, gegrond op de beginselen
van coöperatie en verdraagzaamheid. Deze kolonie is aan de Delaware gelegen,
echter tijdens den Hollandsch-Engelschen oorlog in 1665 door een Engelsche expeditie
geheel uit elkander geslagen en vernietigd.
Een gelukkiger lot had de Doopsgezinde nederzetting in Germantown. De
bezielende persoonlijkheid van William Penn had behalve Quakers ook de verwante
Doopsgezinden aangetrokken. Zoo werd in 1683 even buiten Philadelphia onder
leiding van den piëtist Pastorius de kolonie Germantown gesticht door Duitsche
Quakers- Doopsgezinden. Deze Doopsgezinden, uit Crefeld en omstreken afkomstig,
droegen Hollandsche namen als: Abraham, Dirk en Herman Op den Groeff, Reynier
Tysen, Teunis Kuinders, Willem Stieypers, enz. Op den duur voegden zich andere
Hollanders bij hen. 't Meest bekend is de Amsterdamsche zijdekoopman Dirck Keyser,
die in 1688 zich in Germantown vestigde, en liefdeprediker van de Doopsgezinde
gemeente werd. In 1738 liet hij het patricische huis bouwen, dat hierbij is afgebeeld
en nog steeds aan de Germantown Avenue
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Keyser House 6205 Germantown Avenue Philadelphia (Penna).

staat. Let op den Hollandschen bouwtrant: de hooge stoep, de luifel, den buiteningang
tot den kelder! Alleen de steen is niet de Amsterdamsche baksteen. De afstammelingen
van dezen Dirck Keyser behooren thans tot de voornaamste families in Philadelphia.
In 1888 hebben zij in het Doopsgezind kerkje te Germantown luisterrijk het feest
herdacht, dat hun voorvader voor 200 jaar naar Amerika overkwam. Het feestalbum,
ter gelegenheid daarvan verschenen, is in de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam.
Daaruit blijkt o.a. de familiebetrekking met de Doopsgezinde Keyserfamilies, die
op het eiland Texel zoo talrijk vertegenwoordigd zijn.
Sinds zijn rechtstreeks uit Holland weinig Doopsgezinde landverhuizers
overgestoken, die in Amerika hun gemeenteverband hebben bewaard. Hun toestand
in Holland stak gunstig af bij het lot der Doopsgezinden in andere landen en gaf hun
geen bijzondere aanleiding om weg te trekken. Alleen moet hier genoemd worden,
de kleine groep, die in 1853, onder leiding van de leeraren Siemensma en Smit uit
Balk. naar den staat Indiana trok en zich daarin het dorpje New Paris vestigde.
Echt-Doopsgezind verzet tegen den algemeenen dienstplicht speelde hierbij een
groote rol. Over hen heeft Dr. J.v. Hinte in zijn ‘Nederlanders in Amerika’ uitvoerig
geschreven.
Het meerendeel der Amerikaansche Doopsgezinden is echter uit Duitschland.
Zwitserland en Rusland afkomstig. Maar ook onder hen ontbreekt het Hollandsche
element niet. Een groot deel van de Russische Doopsgezinden stamt oorspronkelijk
uit Nederland en is zich dit ook wel bewust. Thans wonen er ruim 30.000 Russische
Doopsgezinden in Canada en de Vereenigde Staten, terwijl de laatste jaren nieuwe
kolonies gevormd zijn in Mexico. Paraguay en Brazilië.
Toen ik deze Doopsgezinden in Kansas en Canada bezocht, trof mij het Hollandsch
karakter in heel hun wezen. Niet alleen in de namen, die zij dragen, niet alleen in
den bouw hunner kerken, maar in heel hun persoonlijkheid. In een karakteristiek,
die ik van hen las, worden als hun hoofddeugden genoemd: eenvoud, netheid (in 't
bijzonder t.o.v. huis en vee), zuinigheid, arbeidzaamheid, huwelijkstrouw en zedelijke
rechtschapenheid, terwijl als hun voornaamste gebreken vermeld stonden: koelheid,
onbeleefdheid, koppigheid en ruwheid.
Deze Doopsgezinden hebben in den smeltkroes van het Amerikaansche leven zeer
sterk dit hun eigen karakter weten te handhaven, doordien zij gesloten
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gemeenschappen op het land vormden. Toch bleven die gemeenschappen niet geheel
onberoerd van den invloed van 't Amerikaansche leven om haar heen. In 't bijzonder
kreeg de Amerikaansche evangelisatiegeest vat op hen. Uit zichzelf hebben de
Doopsgezinden, hier en ginder, geen sterke neiging, om proselieten te maken. En ik
vond ook tal van groepen van Doopsgezinden, die in stille verborgenheid hun
arbeidzaam en vaak zeer welvarend leven leidden, maar die de wereld buiten zich
met rust lieten en begeerden door die wereld met rust gelaten te worden. Maar onder
de meer vooruitstrevenden is een andere geest vaardig geworden. Zij ervaren het
Christendom als Zendingsdrang, als de roeping, om het Evangelie tot anderen dan
den erfkring te brengen. Ongetwijfeld heeft deze evangelisatiedrang verfrisschend
en vernieuwend op hun godsdienstig leven
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gewerkt. Maar een eigenaardige moeilijkheid deed zich hierbij voor. Het bleek, dat
de Doopsgezinde gemeenschappen ondanks de sterkste evangelisatiedrang niet
geschikt waren, om personen van andere

Germantown Mennonite Church Philadelphia (Penna).

afkomst en ras in zich op te nemen. Wèl in de godsdienstige samenkomsten, maar
niet in het overige sociale omgangsleven. Voor een huwelijk met zulk een proseliet
schrok de Doopsgezinde jongen of het Doopsgezinde meisje terug. Men bleef het
verschil voelen tusschen hen, die uit Doopsgezinde families stamden en de anderen.
Die ‘anderen’ voelden zich op den duur niet thuis en dreven af. Zoo staan
rasgehechtheid en evangelisatiedrang elkander in den weg. Zoo treedt een van de
moeilijkste vraagstukken van het huidige Amerikaansche leven in zijn geheel, ook
in den stillen kring der Doopgezinde gemeenten, naar voren.
Haarlem. J.M. LEENDERTZ.
Doopsgez. predikant.

Boekbespreking
Stamgeschiedenis.
Dr. W.J. Leyds. Tweede Verzameling (Correspondentie 1899-1900)
Als manuscript gedrukt (bij de N.V. Geuze & Co's Drukkerij te
Dordrecht) 's-Gravenhage 1930 2 dln.
In 1919 gaf dr. W.J. Leyds, voorm. gezant der Zuidafrikaansche Republiek in Europa,
een bundel ‘Eenige Correspondentie uit 1899’ in het licht, bevattende een deel der
diplomatieke briefwisseling uit het jaar van het uitbreken van den oorlog der
Zuidafrikaansche Republieken tegen Engeland. Thans is een tweede verzameling
verschenen, omvangrijker en belangrijker dan de eerste. De bewerker heeft onlangs
aan een medewerker van de N. Rott. Crt. verteld, hoe het gegaan is met de uitgebreide
verzameling diplomatieke bescheiden onder zijn berusting, waaruit de hier openbaar
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gemaakte zijn geput, welke verzameling hij thans in haar geheel aan de regeering
der Zuidafrikaansche Unie heeft aangeboden ter rangschikking, beschrijving en
bewaring in de archieven te Kaapstad en Pretoria.
De kern wordt gevormd door het archief van het gezantschap der Zuidafr.
Republiek, aangevuld o.a. door de telegrammen tijdens den oorlog door de
Boerengeneraals met de regeering en onderling gewisseld - vele duizenden stukken.
Generaal Louis Botha vertrouwde, bij zijn komst in Europa, zijn geheele archief toe
aan dr. Leyds, wiens gezantschap gedurende den oorlog de eenige schakel is geweest
tusschen de Boerenrepublieken en Europa. Daaruit volgt, dat hetgeen hier wordt
aangeboden - en niet minder hetgeen alsnog voor openbaarmaking ongeschikt wordt
geacht en eerst na tien jaren in de evengenoemde archieven voor iedereen toegankelijk
zal worden gesteld - van de grootste beteekenis is voor de kennis der geschiedenis
van den laatsten Boerenoorlog.
Staatkundig het belangrijkst is, dunkt ons, hetgeen deze bescheiden bekend maken
over de pogingen, door dr. Leyds aangewend, om in den oorlog de bemiddeling of
tusschenkomst der mogendheden in het geschil te verkrijgen en over den invloed,
op die pogingen geoefend door de regeeringen te Pretoria en te Bloemfontein door
de afzending van het bekende vredesaanbod aan Engeland op 5 Maart 1900. Van
veel wijder strekking is evenwel hetgeen deze stukken onthullen over de listen en
lagen van het imperialisme, een kwaad van alle tijden, gevonden bij alle groote volken
op hun beurt en de werkelijke oorlog stokende macht in deze wereld. De Duitsche
geschiedschrijver Theodor Mommsen schreef daarover in een brief van 11 Maart
1900: ‘Wat ons in den Boerenoorlog terecht stuit, is niet het doel, maar de weg en
de middelen.... Het geweldige onrecht ligt in het stelsel van Cecil Rhodes, in den
weg van geweld en bedrog’. Een stelselmatige veldtocht in de Engelsche pers tastte
het karakter der Boeren aan; leugens en laster moesten ook toen den weg bereiden
voor de kanonnen. En tijdens den strijd ging dat met verdubbelde felheid voort.
Telkens moest de gezant te Brussel opkomen tegen zulke valsche voorstellingen,
ook over een beweerde wreede en oneerlijke wijze van oorlogvoering der Boeren,
terwijl inderdaad in geen oorlog de vijand menschenlievender en trouwhartiger is
ontzien. Het beste bewijs van een gaaf karakter is, dat dit volk van Nederlandschen
stam noch door laster noch door kogels ten onder is gebracht, maar versterkt uit de
vuurproef is tevoorschijn gekomen.
De geschiedenis der Boerenoorlogen tegen Engeland doet de valschheid der uit
Engeland verspreide voorstellingen over de Boeren - welke ook door de bladen van
andere landen werden overgenomen - te scherper uitkomen, omdat bleek, dat het
Engelsche bestuur niet vrijzinniger en meer vooruitstrevend was dan het zelfbestuur
der Boeren, maar achteloos en achterlijk. Drie jaren na de inlijving van Transvaal in
1877 was onder Engelsch bestuur de staatsschuld meer dan verdrievoudigd,
niettegenstaande voor openbare werken niets was uitgegeven, de spoorweg naar
Lourenço Marques, welks aanleg onder president Burger begonnen was, door de
Engelschen verkocht werd, en ternauwernood enkele telegraaflijnen gespannen
werden. Bij het uitbreken van den oorlog van 1899 had de Republiek 9000 K.M. lijn
en 147 telegraafkantoren tegen 3 onder het Engelsche bestuur.
Het onderwijs in de Republiek was het vrijzinnigste van heel Zuid-Afrika en terwijl
Engeland zoogenaamd opkwam voor de rechten der uitlanders in de mijnstreken,
verklaarde de voorzitter eener groote Engelsche mijnonderneming, de latere Sir
George Albu, dat de Transvaalsche mijnwet ‘in de wereld haar weerga niet had,
zoowel in billijkheid als in practische bruikbaarheid.’
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Voor Nederland waren de Boerenoorlogen van de grootste beteekenis, alleen reeds,
omdat zij hier het zoolang sluimerende stamgevoel hebben doen opvlammen. Na de
eerste overwinning der Transvaal bracht de Amsterdamsche jongelingschap aan
President Krüger een serenade. Een Nederlandsche dichteres (C.F. van Rees) bezong
de vrijheidsoorlogen in een lied, dat den Boeren tot volkslied werd in den laatsten
strijd. In een brief aan minister-president Mr. N.G. Pierson schreef Staatsraad Moltzer
in het begin van Augustus 1899, o.m., terwijl hij tot een minder lijdelijke houding
der Nederlandsche regeering aanspoorde: ‘Aan de opkomst van die (de beide
Hollandsche Boeren-) republieken dankt ons land een bij alle
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lagen en standen der bevolking opgewekte herleving van nationalen zin en buiten
onze grenzen een algemeene erkenning en waardeering van de levensvatbaarheid en
veerkracht van onzen stam.’ In dat opzicht mogen de bundels levende geschiedenis,
door dr. W.J. Leyds uitgegeven en waarin ook de bemiddelingsrol van onzen
eerevoorzitter, dr. H.J. Kiewiet de Jonge en het Dordtsche Perskantoor van het A.N.V.
zoo sympathiek in het licht der openbaarheid treedt, de toenemende belangstelling
voor onze stamgenooten in Zuid-Afrika versterken en aan het algemeene
Nederlandsche stambewustzijn ten goede komen. Cr.

De Belgische omwenteling van 1830, door wijlen Mr. M. Josson,
Drukker-uitgever Joris Lannoo, Thielt.
Dat de herdenking der honderdste verjaring van de Belgische omwenteling, welke
thans in België plaats heeft, tot het verschijnen van een aantal geschriften, zoowel
Fransche als Nederlandsche, met propagandistische Belgischgezinde of
Vlaamschnationale strekkingen, aanleiding moest geven, zal wel niemand, die de
toestanden in dit land kent, verwonderd hebben. Meer dan een tijdelijke, voorbijgaande
beteekenis kunnen deze geschriften uiteraard echter niet hebben, iets wat van deze
nieuwe uitgave van het groote werk van den, in 1927, te Leiden, gestorven grijzen
Vlaamschen strijder, Mr. Maurits Josson, zeker nimmer zal worden gezegd. Met een
waar benedictijnergeduld ondernam hij de ontzettend veel van zijn werkkracht
vergende geschiedkundige navorschingen, aan dewelke hij niet minder dan 35 jaren
van zijn leven besteedde en die tot de samenstelling van de drie boekdeelen, waaruit
dit standaardwerk van meer dan 800 blzn. tekst bestaat, hebben geleid. Het eerste
deel gaat van de oproerige beweging in Augustus-September 1830 tot de Conferentie
van Londen en de vernietiging der verkiezing van den hertog van Nemours, zoon
van den koning van Frankrijk, Lodewijk Filips, tot koning der Belgen. Het tweede
deel overspant het tijdperk, dat zich uitstrekt tusschen de gebeurtenissen, die
onmiddellijk aan de verkiezing van prins Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld
voorafgingen, tot het verdrag van 1839. Het derde boek is uitsluitend gewijd aan de
bibliografie met 1877 verschillende nota's, lijsten van personenen plaatsnamen,
kaarten, enz.
Bij deze uitgave, die een schat van belangwekkende en vele weinig bekende
gegevens bevat, werd gebruik gemaakt van het oorspronkelijke handschrift van
Josson. De uitgevers vulden het enkel aan met een aantal verwijzingen naar de laatst
verschenen werken, die over het behandelde onderwerp loopen, ten einde het aldus
volkomen op peil te brengen. Dit groote werk, dat men met onafgebroken gespannen
aandacht tot het einde leest, vormt een merkwaardig geheel en verdient ten volle de
belangstelling van alle ontwikkelde leden van den Nederlandschen stam en onder
hen, in de eerste plaats, van de Vlamingen en de Noord-Nederlanders. De tragedie
van het Vlaamsche element in den omwentelingsstrijd van 1830 wordt er trouwens
wetenschappelijker en duidelijker dan waar ook in het licht gesteld, al zullen enkelen
het misschien niet altijd met sommige gevolgtrekkingen van den schrijver eens zijn.
De geringe prijs (70 fr.) van deze uitgave stelt ze binnen het bereik van alle beurzen
en ook dit is een verdienste, die voor een waar standaardwerk als ‘De Belgische
Omwenteling van 1830’, in dezen tijd, niet genoeg kan worden geprezen.
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De Brusselsche opstand van Augustus 1830, door R.E. Dinger
Hattink, Ac. prfschr. 1930.
Dr. Hattink heeft in zijn proefschrift den maatschappelijken oorsprong van het
Brusselsche oproer van 25 Aug. 1830 nagegaan en aangetoond, hoe 't, na door de
burgerij te zijn gedempt, voortsmeulde en later, tengevolge van kwaadaardigheden
en onhandigheden tot een staatkundigen opstand is uitgeslagen. Het is een
belangwekkend verhaal, door vele aanhalingen gestaafd en dat goed op tijd komt.
Het wordt uitmuntend aangevuld o.m door drie der stellingen van den tot doctor
bevorderde, welke zich alle tegen beweringen van den Belgischen geschiedschrijver
Pirenne richten. Een andere aantrekkelijke stelling tenslotte waarschuwt tegen
verwaarloozing der moedertaal bij het spreken en schrijven, ‘zoowel in het gezin als
op school,’ zegt de schrijver. En daarmee is het kwaad nog maar zeer gematigd
aangegeven!

Het geval Joris De Leeuw.
Over het geval van den Vlaamschen dienstplichtige Joris De Leeuw, die weigerde
aan Fransche bevelen te gehoorzamen en, als gevolg daarvan, door den krijgsraad
te Luik tot drie maanden en 15 dagen militaire gevangenisstraf werd veroordeeld,
maar 21 Aug. door het Militaire Hof te Brussel werd vrijgesproken, is, onder den
titel ‘Er was eens 'n Joris De Leeuw in het Belgische leger....’ een lijvig en vlot
geschreven vlugschrift verschenen1), dat De Leeuws wedervaren, bij het leger te
Namen en elders, zijn proces te Luik en de over deze zaak in de Kamer, te Brussel,
gehouden interpellaties, die zooveel opschudding verwekten in het Vlaamsche land
en overal in de Europeesche pers weerklank vonden, uitvoerig verhaalt en trouw
weergeeft. Het is een document betreffende een feit, dat de beteekenis heeft van een
keerpunt in de Vlaamsche volksbeweging en, in de naaste toekomst, ongetwijfeld
een grooten invloed zal oefenen op het verloop van den strijd der Vlamingen voor
Vlaamsche, in het Nederlandsch aangevoerde en bestuurde legerafdeelingen, een
strijd, waarvan de beteekenis voor het aanzien van onze taal en kultuur in de wereld
van zeer groot gewicht moet worden geacht.

Taalwacht
Brievenbus.
Mr. L.D. Fr. te A'dam. Dienstfeil moge u ongewoon klinken, maar onjuist
Nederlandsch is het niet; dit kent b.v. ook drukfeil, schrijffeil. - De andere vraag
wordt in het Octobernummer beantwoord.
H.H. te Br. Aan Uw verzoek hebben wij voldaan, daar ons gebleken is, dat de
gewraakte zin: ‘Tolken staan ter vervoeging’ niet van U afkomstig is en U ook niet
een blaadje Au bon marché uitgeeft.
Ir. O. te 's-Gr. Dank voor Uw zending; ze is, zeker ook in Uw oog, een bewijs
voor het feit, dat niet alleen leden van het A.N.V. in het Nederlandsch in Nederland
wenschen bediend te worden: deze bediening wordt toch ook met Nederlandsch geld
vergoed.
1) Uitgegeven door het Alg. VI. Nat. Jeugdsecretariaat, Frankrijklei 8, Antwerpen.
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H.G.H. te O. Bij den volgenden druk van Taalzuivering zullen wij stellig van Uw
opmerkingen gebruik maken.

Flinke hulp.
In het blad Spoor- en Tramwegen schreef Ir. W. van Houten een zeer lezenswaardige
beschouwing over taalongerechtigheden, waardoor het streven der Taalwacht weer
eens in een anderen kring bekend wordt. Wij komen er, indien de plaatsruimte het
toelaat, op terug.

K.L.M.
Welke groote vereeniging doet het na?
Aangenaam heeft ons getroffen de wedstrijd, dien het tijdschrift Luchtvaart heeft
uitgeschreven, om voor een 50-tal vreemde benamingen goede Nederlandsche te
krijgen. De taak voor de daartoe aangewezen jury is niet gemakkelijk; wij wenschen
haar moed, beleid en trouw bij haar taak toe en zijn zeer benieuwd naar den uitslag.
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Nieuwbouw.
In Neerlandia hebben wij al vermeld, dat nieuwbouw niet in strijd met de
Nederlandsche woordvorming is ontstaan. Bouw is hier zelfstnw., bekend uit b.v.:
de bouw van dit huis vordert snel. Dergelijke woordvormingen zijn ook: grootspraak,
misdruk, smaldeel, enz.

Medewerking der Ned. S.S.
Evenals de Kon. Ned. Posterijen hebben de Ned. Spoorwegen toegezegd, dat zij,
waar het maar eenigszins mogelijk is, onze taal zullen gebruiken; zoo b.v. de
plaatsnamen in dienstregelingen, dus: Oostende, enz. en niet Ostende, zooals de
Radiobode en vele dagbladen doen.

Noenzaal
Komt, ziet en aanschouwt, hoe de firma Lensvelt Nicola op het Tournooiveld te
's-Gravenhage met flinke letters aankondigt, dat zij daar haar noenzaal (en niet
lunchroom, o eigen taal niet kennende Nederlanders!) zal vestigen!

Afdeelingen
Dertigjarig bestaan der Haagsche afdeeling.
De afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken zal op Maandag 8 September a.s. haar
dertigjarig bestaan vieren in het ‘Kurhaus’ te Scheveningen. (Men lette op den
veranderden datum)!
Om 3 uur nam. zal het bestuur in den ‘Foyer’ ontvangen. Om 6 uur wordt een
gemeenschappelijke maaltijd voor leden en belangstellenden gehouden in het hotel
(2.50 Gld. den persoon, zonder dranken; men geve zich in grooten getale vóór 5 Sept.
a.s. op bij den Afdeelingssecretaris, Ericalaan 39, Den Haag). Om 8 uur geeft de
afdeeling een Dietschen kunstavond in de groote zaal voor leden en genoodigden,
waartoe ook de bezoekers van het Kurhaus toegang hebben; alle A.N.V.-leden hebben
toegang op vertoon van hun lidmaatschapskaart 1930.

Haarlem.
Het adres van den voorzitter der afdeelingsboekencommissie is Ant. Meyer,
Kenaustraat 5b, Haarlem.
Leden der Afdeeling, die boeken beschikbaar hebben, wordt verzocht hem hun
adres op te geven.
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Wat doen andere afdeelingen, om den boeken- en tijdschriftenvoorraad der
Boekencommissie in Laan 34 te versterken?

Rotterdam.
Deze afd. heeft in samenwerking met de vereengingen ‘Het Aardrijkskundig
Genootschap’. ‘Het Nederlandsch Fabrikaat’, ‘Nederlandsche Mij. van Nijverheid
en Handel’, ‘Onze Vloot’ en ‘Oost en West’, voor het aanstaand seizoen het volgende
programma opgemaakt:
Leergang N.O. Indië: Maandag 27 October 1930. De Hindoe-Javaansche
beschaving, door den heer Th. van Erp; Maandag 3 Nov. 1930: De vestiging van het
Nederl. gezag in Oost-Indië, door prof. dr. G.W. Kernkamp; Maandag 10 Nov. 1930:
De koloniale politiek van Nederland in de 19de eeuw, door prof. dr. Z.W. Sneller;
Maandag 17 Nov. 1930: Nederl. Indië in de Nederl. letterkunde, door den heer Henri
Borel; Maandag 1 Dec. 1930: Nederl. Indië in de schilderkunst, door prof. dr. N.
Vogelsang; Woensdag 14 Jan. 1931: rolprent; Woensdag 21 Jan. 1931:
Volksontwikkeling en onderwijs, door Ir. L.J.M. Feber; Woensdag 28 Jan. 1931: De
politieke ontwikkeling van Nederl. Indië in den jongsten tijd, nog in onderhandeling;
Woensdag 4 Febr. 1931: De economische betrekking tusschen Nederland en Indië,
door prof. G. Gonggrijp; Woensdag 11 Febr. 1931: rolprent.

Voor Verbondsavonden.
Jeanne van Asbroeck, Populierendreef 47, Mechelen.
Voordrachtavonden.
Marguerite Couperus, Ripperdapark 22, Haarlem.
Balladen- en Volksliederenavond.
Mien Emeis-Van Buuren, Rochussenstraat 189B, Rotterdam.
Voordracht van Nederlandsch en Vlaamsch proza en dichtwerk der voornaamste
schrijvers.
T.G. Geerling, Zandvoort.
Populair-wetenschappelijke voordrachten met lichtbeelden.
Mevr. De Gruyter, Antwerpen.
Dramatische voordrachten.
Toos Hoog, Bonistraat 6, 's-Gravenhage.
Voordrachtavonden.
Truus Hooyer, Koninginnelaan 10, Voorburg.
Voordrachtavond: Dietsche letterkunde. Uitgebreide keuzelijst wordt op aanvraag
toegezonden.
Emile Kellenaers, Tooneelspeler, Witte - Rozenstraat 24, Leiden.
Letterkundige dramatische voordrachten, ernst en humor.
Johan Koning, Wagenstraat 31, 's-Gravenhage.
Voordrachten over Ned.-Indië met rolprenten en lichtbeelden.
Marionetten theater ‘De Olijftack’, Van-Breestraat 117, Amsterdam.
L.J.M. Meyer, Groenewoudscheweg 178, Nijmegen.
Een uitvoerige lijst van onderwerpen op geschied-, aardrijks-, taal- en letterkundig
gebied wordt op aanvraag toegezonden.
Kapt. L.W. Nijland, 2de Sweelinckstraat 171, 's-Gravenhage.
Voordracht van Levensliedjes.
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Agnes Reban, kunstzangeres, Troonstraat 196, Brussel.
Robrecht van der Spurt, toonkunstenaar en klavierspeler, Justus-Lipsiusstraat 5,
Brussel.
Christien Stork, Koor- en Solozangleerares, Tempeliersstr. 17 Haarlem.
Zangavonden, ook voor bijeenkomsten in een kerk.
Mevr. Mies C. Zwierzina, Theresiastraat 190, 's-Gravenhage.
Voordrachten in proza en poëzie; uitvoerige keuzelijst beschikbaar.

Mededeelingen.
Nederlandsche Torpedobooten op bezoek in Hamburg.
Men schrijft ons uit Hamburg:
Een tweetal Nederlandsche torpedobooten, de Z5 en de Z7, onder bevel van de
luitenants ter zee eerste klasse J.W.G. van Hengel en J.B. de Meester, hebben onder
groote belangstelling van de Hamburgsche overheidspersonen, het Hamburgsche
publiek en niet het minst van de aldaar verblijf houdende Nederlandsche kolonie,
van 1 tot 7 Augustus een bezoek aan Hamburg gebracht. Een uitgebreid programma
- waar van ik alleen maarnoem den tocht van de onderofficieren en manschappen
naar het schitterende aan de hooge oevers van de Elbe gelegen Blankenese, een voor
de officieren, adelborsten en een aantal jonge leden der Ned. kolonie uiterst gezellige
avondpartij ten huize van den Consul-Generaal baron van Aerssen Beyeren van
Voshol en baronesse van Aerssen Beyeren van Voshol geb. Van Asbeck, het bezoek
van de officieren en adelborsten aan het proefstation voor scheepsmodellen,
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het planetarium, het dierenpark van Hagenbeek, het museum voor Hamburgsche
geschiedenis - geven blijk van de buitengewoon vriendelijke ontvangst. De goede
tafels in den raadhuiskelder en het Uhlenhorster Fährhaus kunnen daarvan mede
getuigen.
De beide booten, die een keurigen indruk maakten, werden door een talrijk publiek
bezocht en de officieren en bemanning waren onuitputtelijk in de uitlegging der
verschillende zich aan boord bevindende instrumenten en wapenen. Het kan als 'n
zeer verheugend feit worden aangemerkt, dat de Nederlandsche kolonie bij dit bezoek
zeer nauw werd betrokken. Het bestuur van de Nieuwe Nederlandsche Vereeniging
noodigde de officieren en adelborsten op een thee in zijn lokalen; dezen op hun beurt
een aantal leden van die vereeniging op een uiterst verzorgde namiddagthee. Enkele
leden der kolonie hadden ook officieren en adelborsten bij zich thuis op bezoek.
De Hamburgsche pers was vol lof over de beide oorlogsbodems, die een
uitstekenden indruk hebben achtergelaten. Donderdagochtend vroeg om 7 uur zijn
ze vertrokken, om na een kort oponthoud op Helgoland hun station in Den Helder
op te zoeken.
Dat de Nederlandsche Regeering deze oorlogsbodems naar Hamburg heeft
gezonden, kan ten zeerste op prijs worden gesteld, gezien het belangrijke
Nederlandsche scheepsverkeer op Hamburg en de belangrijkheid harer Nederlandsche
kolonie als pioniers van den handel, waarvoor een dergelijk vlagvertoon niet anders
dan gunstige gevolgen kan hebben. Het is te hopen, dat een dergelijk bezoek binnen
afzienbaren tijd zal herhaald worden.
J.H.

Een aardig denkbeeld.
Een Vlaamsch onderwijzer is op de gedachte gekomen, door middel van gebruikte
postzegels uit het Dietsch Stamgebied den kinderen zijner klasse aanschouwelijk te
maken, dat er tusschen de landen, waar onze taal gesproken wordt - Nederland,
Zuid-Afrika, Ned.-Indië, West-Indië (Suriname en Curaçao) en Vlaanderen - een
band bestaat. Als de kinderen van al deze landen postzegels verzamelen en die bij
elkaar op een blad plakken, krijgen ze een duidelijk beeld van de groote verspreiding
der Nederlandsche taal.
Het denkbeeld verdient navolging.

Onze rolprenten.
Onze verzameling rolprenten breidt zich voortdurend uit en zij zwerven heel de
wereld door. In Zuid-Afrika loopen ze in Transvaal en de Kaapprovincie en ze vinden
er grooten bijval.
Naar Paramaribo zonden we dezen zomer o.m. eenige rolprenten over Nederl.-Indië.
Ze werden vertoond voor de leden met hunne dames, de onderofficieren en minderen
met hun gezin te Paramaribo en de hoogste klassen van de Muloen Ulo-scholen.
Voorts in de gouvernements melaatscheninrichting ‘Groot Chatillôn’, waarbij de
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verpleegden uit de particuliere protestantsche melaatscheninrichting ‘Bethesda’ ook
tegenwoordig konden zijn. In de districten werden de rolprenten vertoond op de
plantages ‘Mariënburg’ en ‘Zoelen’ van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Bij
de vertooningen in de stad gaf de secretaris, de heer Six Dijkstra, te voren en onder
het vertoonen toelichtingen, terwijl bij de vertooning op ‘Groot Chatillôn’ de
directrice, zuster Moeliker, van de aanteekeningen van den secretaris gebruik kon
maken. Zij schreef: ‘Ik dank U mede uit naam der verpleegden. Dezen, vooral de
Javaantjes, hebben er zeer van genoten. De krontjongplaten op de gramofoon
voltooiden het geheel, zoodat we een prettigen avond hadden. Aanbevelend voor een
volgenden keer....’

Gedenkboek A N.V. (1898-1923).
Herhaaldelijk vraagt men ons nog om dit bekende Gedenkboek, maar we kunnen er
niet aan voldoen, omdat het geheel is uitverkocht.
Wie kan ons nog enkele stuks bezorgen?
Wie wil het zijne (desverlangd tegen betaling) missen?

Briefwisselaarster gevraagd.
Een Engelsche dame te Melbourne (Australië), die les neemt in het Nederlandsch,
wenscht in briefwisseling te komen met een Nederlandsche dame. De bedoeling is,
dat deze in het Engelsch schrijft en zij in het Nederlandsch.
Het adres der belanghebbende kan men te weten komen in Laan 34 (alleen LAAN
en niet Laan van Meerdervoort of een van de vele andere lanen der Hofstad).

Nederlanders in het Buitenland.
Onlangs heeft de regeering van Tsjecho Slowakije prof. dr. G.W. Becking benoemd
tot gewoon hoogleeraar in de muziekwetenschap, kort na zijn benoeming voor den
nieuwen bizonderen leerstoel voor muziekwetenschap te Utrecht. Dr. Becking koos
Praag, omdat de voorwaarden daar veel gunstiger waren. Hij is Nederlander van
geboorte, reserve-officier van het Nederlandsche leger, gehuwd met een
Nederlandsche en lid van het A.N.V. Hij zal dus ongetwijfeld den naam der
Nederlandsche wetenschap op zijn buitenlandschen post hoog houden. Dat men hem
daar waardeert, bewijst ook zijn benoeming tot directeur van het
Musikwissenschaftliche Institut te Praag.

Een verdienstelijk Nederlander.
De Argentijnsche bladen brengen hulde aan de nagedachtenis van den Nederlandschen
ingenieur J.A. Waldorp, die op 71-jarigen ouderdom te Buenos Aires is overleden.
Zijn naam is verbonden aan groote werken in Argentinië, onder zijn leiding of met
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zijn medewerking uitgevoerd. Daarmede drukte hij de voetstappen van zijn vader,
die, vijftig jaren geleden, door de regeering der provincie Buenos Aires naar
Argentinië geroepen werd om een zeehaven aan te leggen voor dit jonge land. Als
aannemer en bouwer heeft Waldorp den naam der Nederlandsche techniek hoog
gehouden en in den loop der jaren aan duizenden, onder wie honderden Nederlanders,
werk verschaft. Hij is voorzitter geweest van het Koningin-Wilhelminafonds, dat na
het regeeringsjubileum van H.M. te Buenos Aires werd opgericht en later met de
Ned. Ver. v. Weldadigheid werd samengesmolten. Tot aan zijn dood was de heer
Waldorp ondervoorzitter van dat fonds. Voor de Nederlandsche kolonie vormde hij
een band met de Argentijnsche regeering, dien zij noode zag breken.

Reclame voor den mededinger.
De ‘Nederlandsche Reisvereeniging’ in de Laan van Meerdervoort, Den Haag, heeft
geruimen tijd voor het venster onder een groot opschrift ‘Scheepspassages’ het model
eener Duitsche oceaanboot uitgestald, geflankeerd door de prospectussen der Duitsche
transatlantische stoomvaartmaatschappij, mededingster eener voortreffelijke
Nederlandsche onderneming.
En dat in een tijd van feilen wedijver en slechte vrachten!

Verslag ‘Nederland in den Vreemde’.
Het jaarverslag van ‘Nederland in den Vreemde’ over 1929 getuigt weer van flinken
doeltreffenden arbeid. Vooral de berichten der vertegenwoordigers in het buitenland
trekken ons aan; wij ontleenen daaraan enkele uitingen.
Prof dr. M.J. van der Meer te Frankfort a./d. M. schrijft, dat in zijn omgeving de
belangstelling voor de Nederlandsche taal en cultuur gaandeweg toeneemt, hetgeen
o.a. blijkt uit het meestal zeer drukke bezoek der lezingen in het ‘Holland Instituut’.
Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk te Parijs noemt het jaar 1929 in alle opzichten
gunstig voor de bekendmaking van de Nederlandsche cultuur, o.a. dank zij twee
Mengelberg-concerten te Parijs, een lezing over de Zuiderzee
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voor het Fransche Aardrijkskundig genootschap; de voortreffelijke ontvangst van de
Fransche journalisten in Den Haag e.z.m. De heer A. Zethraeus te Stockholm stelt
vast, dat in Zweden de belangstelling voor Nederland steeds aangroeit; dat daar vraag
is naar Nederlandsche volksliederen en dat voordrachten over Nederland veel aandacht
trekken.
Uit de mededeelingen van den vertegenwoordiger in Mexico, den heer L. Augustijn,
lichten wij de klacht, dat groote Nederlandsche handelshuizen en
nijverheidsondernemingen, ook die welke geheel met Nederlandsch kapitaal werken,
veelvuldig niet-Nederlanders naar het buitenland zenden ter behartiging van hun
belangen. Dit hindert de Nederlanders in het buitenland en maakt op niet-Nederlanders
een ongunstigen indruk.
In het verslag der eigenlijke bestuursverrichtingen is vooral hetgeen over het
onderwijswerk gezegd wordt, zeer belangrijk. Men zal dat uitvoerig vermeld vinden
in het derde Onderwijsrapport, hetwelk binnenkort zal verschijnen.

De populairiteit van Hullebroeck.
In het Juninummer van Die Boerevrou komt het volgende grapje voor:
- Hullebroeck sê elke mens behoort te sing by sy werk.
- My broer kan nie.
- Hoekom dan nie?
- Hy blaas die trompet.

Gebruikte Postzegels.
Zending ontvangen van E.L.O. te 's-Gravenhage.

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
D. Oosthoek Azn., Stationsweg 161,

Oostvoorne.

A. van der Houwen, Kistenfabrikant,

Oostvoorne.

D. van Dantzig, Bankier, Heemraadssingel 237,

Rotterdam.

H.C. Koningh, Boekbinderij, Breedstraat 85,

's-Gravenhage.

Allen opg. door den heer Jac. Post,1)

's-Gravenhage.

1) Deze heeft ook de in het vorige nummer vermelde Beschermende Leden aangebracht, o.w.
de Bisschop van Haarlem.
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Z.Exc. Dan J. de Villiers, Dr. Kuyperstraat 3,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
W.F. Born, Wijnhandel, P.-C.-Hooftstraat 94,

Amsterdam Z.

L.F. Reeker, Lijstenfabriekant, P.-C.-Hoofstr. 75,

Amsterdam Z.

L.J.M. Caminada, Fa. Gebr. Caminada, Eendrachtsweg Rotterdam.
55,
D. Vierhout, Wijnhaven 133,

Rotterdam.

S. de Jong, Fa. P. de Jong, Schilder & Decorateur,
Visschersdijk 78,

Rotterdam.

C.B. de Bruin, Kunsthandelaar, Keizerstraat 28

Rotterdam.

C.W. Schalkwijk, Dir. Bijkantoor De Nederlanden van Rotterdam.
1845, Beursplein 26,
J.B. Oltmans, Tandarts, Vredenburg 15b,

Utrecht.

A. van Loon, fa. Waltmann & Co., Oudegracht 92,

Utrecht.

H.W. Klaassen, Kantoorboekhandel, Prinsestraat 23,

's-Gravenhage.

J.A. van der Ven, Dir. Levensverz. Mij. Oude Haagsche 's-Gravenhage.
van 1836, Laan van Meerderv. 70,
Dr. E.W. de Flines, Keel- neus- en oorarts, Laan van
Meerdervoort 80,

's-Gravenhage.

F.J. Mahlman, Hoofdinsp. voor 's-Gravenhage der
N.I.L.L. Mij van 1859, Plaats 31a,

's-Gravenhage.

S.K. Citroen, Hofjuwelier, Plaats 23,

's-Gravenhage.

S.H. Kruyne, Hotel-Pension ‘De Nymph’,

Oostvoorne.

F.H.G. van Iterson, Dir. N.V. Mij Voornes Duin Rijlaan Oostvoorne.
235,
P.J. Veenenbos, Stationsweg 178,

Oostvoorne.

M.C. Soetermeer, Hotel Buitenlust,

Oostvoorne.

A. Spoon J. Jzn., Noordweg,

Oostvoorne.

C. Moerman Jzn., Dorpsplein A116,

Oostvoorne.

A. Gorzeman, Kweeker,

Oostvoorne.

Pl. van Toledo, Graanhandelaar, Molenweg,

Oostvoorne.

P.J. van der Houwen, Aannemer, Voorweg 343,

Oostvoorne.

Gez. Borst, Pension ‘Duinoord’,

Oostvoorne.

H. Olie, Kweeker,

Oostvoorne.

M. Groeneveld, Voorz. Coöp. Veilingsvereen.,

Oostvoorne.
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L. de Snoo, Rialaan A296,

Oostvoorne.

Th. Baron Collot d'Escury,

Oostvoorne.

J. van der Waals, Gemeentesecretaris, Zwartelaan Al5, Oostvoorne.
C. Dedert, Dorpsplein,

Oostvoorne.

Ir. H. Bakker, Voorstraat 107,

Oostvoorne.

A. van Marion, Tuinder, Kerkstraat 3,

Brielle.

H.M. Wuijster, Koopman,

Brielle.

P. van Rijn, Adj. Dir. Dagblad ‘De Standaard’,
Groen van Prinsterenlaan 22, Voorburg.
P. Visser, Expediteur, Warmoesstraat 17boven,

Haarlem.

C.J. Strick van Linschoten, Oude Delft 83,

Delft.

D. Prooper, Uitgever-drukker, Koornmarkt 79,

Delft.

Allen opg. door den heer
Jac. Post, 's-Gravenhage.
F. Th. Dekker Hissink, Nassauplein 29,
Opg. door den heer F.
Dekker Hissink,
A.G.D. Gerritsen, Teekenaar Ned. Spoorwegen,
Weerdsingel O.Z. 66,
Opg. door den heer S.H.
Tjabring,
Mejuffrouw A. Kruyswijk, Huize Welgelegen,
Vredenburghweg,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Utrecht.
Utrecht.
Rijswijk.

Opg. door Mej. C.A.
Postema, 's-Gravenhage.
A.A.H. Sweys, Prinses Julianalaan 33, Rotterdam.

Jongeliedenafdeeling.
D.W. Dettmeyer, Gev. Deynootweg 137,

Scheveningen.

Opg. door den heer W.
Inden, 's-Gravenhage.
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Groep Ned.-Indië,
A. de Leur, Subagent Ned. Handel Mij.,

Koetaradja.

S.A. Geensen, Onderwijzer,

Koetaradja.

F.W. Jelof, Onderwijzer,

Koetaradja.
Allen opg. door Edu Veen, Koetaradja.

W.J.R. Zieck, Resident,

Benkoelen.

J. Hoogendijk, Adm. Volksbank,

Benkoelen.

U.J. Weg, Gew. Secretaris,

Benkoelen.

C.J. Sybrandy, Asp. Controleur,

Benkoelen.

J.W. Dumont,

Benkoelen.

J.W. Wenckebach, Agent K.P.M.,

Benkoelen.

J.A.M. van der Vossen,

Benkoelen.

A.P.C. Butzelaar, Insp. Arnhem,

Moeara Enim.

Allen opg. door den heer
J.A.M. van der Vossen.
B. Heynen, Opz. Gouv. Steenkolenmijnen,

Poeloe Laoet.

J. van Dissel, Adj. Insp. Billiton Mij.,

Tandjong Pandan.

F.W.A. Matthey van der Hoeven, Opz. N.I.S.,

Klaten.

A.A.E. Buurman van Vreeden,

Weltevreden.

Tan Soen Pien, handelaar,

Soerabaja.
Allen opg. door het
Bestuur der Groep
Ned.-Indië.

Groep Vlaanderen.
A. van Hoof, Van-Noordstraat 36,

Antwerpen.

Crets, Kunstschilder, Edw. Pecherstraat 27,

Antwerpen.

Mej Van Oeckel, Cruysstraat 43,

Deurne (Zuid).

Allen opg. door het
Bestuur van Tak
Antwerpen.
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Buitenland.
Y.C. Spyksma, 1108 Garden St.

Hoboken N.J.

Opg. door het Bestuur der Afd.

Nieuw-Nederland.

[Nummer 10]
Stamdag
op Zaterdag 20 December 1930, des morgens om 11 uur in één der zalen van Pulchri
Studio, Lange Voorhout 15, 's-Gravenhage.
De volgende heeren hebben zich bereid verklaard op den stamdag het woord te
voeren:
(Vóór de rust om 1 uur)
Voor Zuid-Afrika: Z.Exc. D.J. de Villiers, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Unie van Zuid-Afrika, over ‘De wederzijdsche belangen van
Nederland en Zuid-Afrika.’
Voor Nederlandsch-Indië Mr. Dr. W.M.G. Schumann, oud-voorzitter van den
Volksraad, oudvoorzitter van het bestuur der Groep Nederlandsch-Indië, lid van het
Hoofdbestuur van het A.N.V., over ‘Het Algemeen Nederlandsch Verbond en de
Indische bevolking.’
Voor Curaçao: G. Ferguson, oud-voorzitter der Groep Nederlandsche Antillen,
over ‘Curaçao en het Algemeen Nederlandsch Verbond.’
(Na de rust)
Voor Amerika: Z.Exc. G.J. Diekema, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, over ‘De Nederlanders in
Amerika.’
Voor Vlaanderen: Mr. Jozef Muls, Conservator van het Museum van Schoone
Kunsten te Antwerpen, over ‘Peter Bruegel de oude en de opkomst der Nederlandsche
natie.’
Voor Suriname: S. da Silva, Burgemeester van Zwartewaal, oud-secretaris der
Groep Suriname, over ‘Heeft Nederland en meer in het bijzonder het Algemeen
Nederlandsch Verbond een taak te vervullen in Suriname?’
Voor Nederland: Mr. Dr. W.M. Westerman, ondervoorzitter van de Vereeniging
Nederland in den Vreemde, over ‘Nationale trots.’
De Algemeene Secretaris:
E.J. BIJLO.
's-Gravenhage, 21 September 1930.

Nederland
De Achteruitzetting der Nederlandsche Muziek.
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Willem Pijpers rede bij de opening van het Rotterdamsche Toonkunst Conservatorium
- een hoogeschool voor het muziekvak - op 8 September 1.1. opent een nieuw tijdperk.
Wat de Tachtigers voor de letterkunde deden, stelt hij zich voor te doen voor de
Nederlandsche muziek. Met Van Deyssel riep hij: ‘Wij willen Holland hoog opstooten
in de vaart der volken.’
‘Lang is ons voorgepraat, dat Holland, in muziekscheppend opzicht,
machteloos zou zijn. Grooter en heilloozer dwaling is niet denkbaar.
Muziek is niet het uitsluitend voorrecht van sommige volken; muziek is
het onvervreemdbaar bezit van iedereen, van elke natie, van elk volk. Wat
wij missen, is het geloof aan onze muzikale eigenwaarde. Wij hebben zoo
lang in slavernij geleefd, in ‘Musikalischer Hörigkeit’, dat het besef van
ons eigen muziekvermogen te loor ging. Met alle hachelijke gevolgen van
dien.
Maar thans zijn de tijden rijp voor een vernieuwing. Het zal de
altijddurende verdienste blijven van de afd. Rotterdam, dat zij de teekenen
der tijden heeft verstaan...’
Hij bracht in herinnering, dat de Nederlanders in de Middeleeuwen de kunst van het
contrapunt beheerschten als geen ander volk en meende te mogen voorspellen, dat
de hernieuwde bloei der veelstemmigheid (polyphonie), waarin de muzikale
hergeboorte van 1930 zich zou uiten, van Nederland zal uitgaan.
Deze rede moge weerklank vinden in het Nederlandsche stamgebied, in het
bijzonder in ons land.
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Er is jegens de Nederlandsche toondichters, de moderne in het bijzonder, alles goed
te maken. In de laatste jaren der negentiende eeuw is in Nederland opnieuw een eigen
muziek opgekomen, maar zij bleef in het land welhaast onbekend en onbemind. Wat
hoort men van den hoogbegaafden Diepenbrock? Wie heeft zijn grootsche ‘Missa’
voor mannenkoor en orgel in een Nederlandsche concertzaal gehoord? Wie kent zijn
orkestgezangen behalve dan de in Utrecht uitgevoerde ‘Marsyas’? Wie zijn ‘Hymne’
voor viool en orkest? Hoe zelden komen Zweers' symphonie ‘Aan mijn Vaderland’
en zijn Gijsbreghtmuziek op den muziekvloer!
Een Duitscher, Paul Stefan, getuigde in Der Anbruch van Nederland, dat het is
‘een oeroud muziekgebied en heden niet alleen een land van ongewoon talrijke
uitvoeringen, maar ook van nieuwe muzikale krachten.’ Weten de Nederlanders dat
zelf? Een onzer leden wijst erop, dat in het seizoen 1928/29 in het Amsterdamsche
Concertgebouw 144 werken werden uitgevoerd, waarvan slechts 5 Nederlandsche,
daarentegen, naast zeer belangrijke, maar overbekende meesterwerken ook z.i. zeer
onbelangrijke buitenlandsche werken.
In hoever deze laatste aanduiding juist is, vermogen wij niet te beoordeelen. Wel
kan men met de programma's in de hand bewijzen, dat de jonge Nederlandsche
toondichters stiefmoederlijk worden bedeeld. Dopper en Wagenaar beginnen vasten
voet in de concertzaal te krijgen, misschien ook Willem Landré. Maar Pijper en zijn
talentvolle leerlingen Badings en Bosmans? Maar Voormolen en Van der Bijl en mr.
Guillaume Landré en zoo menig andere?
Een muziekkenner, wiens voorlichting wij vroegen, wees o.a. op de zeer
merkwaardige 3de Symphonie van Willem Pijper, de belangrijke symphonie van
Badings, Bosmans' Concertino, het Vioolconcert van Van der Bijl, welke laatste drie
stukken slechts ééns in de zomermaanden en dan nog door gastdirigenten in het
Amsterdamsche Concertgebouw werden uitgevoerd. Hij noemde ook het bekoorlijke
werk van mevr. Emmy Heyl, een leerlinge van Sem Dresden. Het is soms, alsof in
Nederland eerst goed gevonden wordt hetgeen tevoren door het buitenland geijkt is.
De Nederlandsche pers prijst thans hooglijk Alex Voormolens ‘De drie Ruitertjes’.
Maar de jonge toondichter was reeds te Dusseldorp met groote geestdrift bij een
uitvoering van dit schitterende werk gehuldigd, vóór het gespeeld werd in zijn eigen
land! Zijn ‘Zomerlied’ en ‘Ouverture baron Hop’ werden het eerst door buitenlandsche
orkestleiders uitgevoerd.
Men vergelijke de Nederlandsche toestanden nu eens met die in het buitenland,
dat men hier zoo grif tot voorbeeld neemt. In Frankrijk ware zulk een achteruitzetting
der nationale kunst ondenkbaar. In
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Willem Pijper.

Duitschland en België worden de jonge inheemsche toondichters krachtig
voortgeholpen. In Engeland heeft geen Engelsche toondichter van beteekenis moeite
een uitgever te vinden. In die landen kan de landskunst zich ontwikkelen, omdat de
nieuwe toonwerken uitgevoerd, bekend, gekocht worden; de uitgevers belang krijgen
bij de verspreiding.
De Nederlandsche concertprogramma's bepalen zich in hoofdzaak tot een beperkt
aantal toonwerken van groote buitenlandsche meesters (gaan er intusschen nog
honderden voorbij; lees daarover het feuilleton van den heer H.E. Reeser in de N.
Rott. Crt. van 8 Juli '30, Av.) en hoe uitmuntend dat op zich zelf moge wezen, de
werken der Nederlandsche jongeren worden daardoor verdrongen.
En toch vragen ook zij hun plaats onder de zon. Zonder steun, zonder belangstelling
zelfs, kan de Nederlandsche muziek zich niet ontwikkelen. Men vergisse zich niet
door het uitgebreide Nederlandsche concertleven te houden voor een ontwikkeld
muziekleven. De muziekuitvoeringskunst ontwikkelt zich hier verwonderlijk,
verrassend snel. Maar - de roem van uitvoerende kunstenaars duurt slechts een aantal
jaren. Op de dichters komt het aan, uit hen rijst de nationale kunst op. Hoe kunnen
wij echter daarvoor in den vreemde waardeering vragen, wanneer wij zelven er niet
naar omzien.
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Een betere tijd moge aanbreken. Willem Pijper droomt van een Grootnederlandsche
toonkunst, zelfs van het overwicht der Nederlandsche muziek. Dat ideaal kan hij
slechts bereiken, wanneer het beste deel van het volk hem steunt.
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Nederland ter zee.
Het maandblad ‘De Zee’, afleveringen 1 t/m 7 van 1930 bevat een aantal
mededeelingen betreffende de Nederlandsche handelsvloot, hare beteekenis en die
van de Nederlandsche havens voor het wereldverkeer, die wel verdienen onder de
aandacht te worden gebracht van de lezers van ‘Neerlandia’.
Het onderstaande staatje, ontleend aan een studie van Sven Helander, opgenomen
in het ‘Hamburger Fremdenblatt’, geeft de verhouding der wereldscheepsruimte,
uitgedrukt in percenten, voor de verschillende landen, van 1897 tot en met 1929.
Daaruit blijkt in de eerste plaats, dat het aandeel der Nederlandsche handelsvloot
in 1897 (en toen was toch de crisis onzer economische inzinking reeds eenige jaren
achter den rug) slechts uitmakend 1,67% van de wereldtonnage, in 1929 gestegen is
tot 4,32%,; van de 10de plaats, die onze vloot in 1897 innam, is zij dus gekomen op
de 8ste. Onze vooruitgang spreekt echter nog sterker, wanneer wij de cijfers voor de
verschillende landen in 1897 en 1929 wat nauwkeuriger bekijken; dan blijkt nl. dat
de vloten van Frankrijk, Italië en Noorwegen, welke in eerstgenoemd jaar ongeveer
3, 2 en 4 maal zoo groot waren als de onze, thans slechts 15 tot 10 % grooter zijn,
zoodat zij die bijna heeft ingehaald; bij denzelfden voortgang zal Nederland over
weinige jaren de 4de of 5de plaats innemen in stede van de 8ste. Daarbij moet men
nog bedenken, dat de Fransche handelsvloot bij het vredesverdrag van Versailles
versterkt is met een aanzienlijk aantal Duitsche schepen, en dat in Italië, door hooge
subsidiën van regeeringswege, de versterking der handelsvloot zeer krachtig wordt
gesteund, terwijl bij ons te lande - behoudens zeer weinige uitzonderingen - de
reederijen uitsluitend van eigen krachten afhankelijk zijn. De eenige handelsvloot,
die in het beschouwde tijdperk naar verhouding meer is toegenomen dan de onze, is
die van Japan; en daarvoor geldt misschien nog in sterkere mate, wat hierboven
omtrent de Italiaansche vloot gezegd is.
Een andere opgave, ontleend aan een statistiek van de ‘Germanischer Lloyd’
omtrent in 1929 door scheepsrampen verloren gegane schepen, vermeldt 505 schepen,
metende 6 109 58 B.R.T. (bruto-register-tonnen). Nederland komt in die opgave in
het geheel niet voor, omdat zij alleen betrekking heeft op schepen grooter dan 5000
B.R.T. Worden ook de kleinere schepen medegeteld, dan is het percentage, dat voor
rekening van Nederland komt, slechts 0,17%; zulks terwijl de Nederlandsche tonnage
4,32% van de geheele bedraagt. De deugdelijkheid van schepen en bemanning der
Nederlandsche handelsvloot zal daar wel niet vreemd aan zijn!
Wat den scheepsbouw betreft, geeft het blad een staatje, ontleend aan ‘Lloyd's Register
of Shipping’. Volgens die opgave waren op 31 December 1929 in de verschillende
landen in aanbouw (alleen aan schepen grooter dan 100 B.R.T.)
Aantal

B.R.T

Ver. Staten v.N. Amerika

46

179.062

Britsche Dominions

37

24.615

België

7

15.220
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China

4

4.370

Dantzig

9

4.890

Denemarken

27

104.859

Duitschland

74

253.256

Esthland en Litauwen

5

1.990

Frankrijk

21

167.177

Italië

34

77.919

Japan

24

183.570

Nederland

52

231.934

Noorwegen

24

42.873

Rusland

40

121.069

Spanje

11

39.227

Uruguay en Brazilië

1
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Zweden

26

984.40

Groot Brittannië en Ierland 356
Samen

1.560.880

_____

_____

798

3.110.880

Ten aanzien van de tonnenmaat nam Nederland dus de derde plaats in, slechts
weinig achterstaand bij Duitschland; het aantal bedroeg bijna 7,5%; of - rekening
houdende met de omstandigheid, dat het aandeel in den aanbouw van het Vereenigd
Koninkrijk ± even groot is als dat van alle andere landen samen - bijna 15% van den
aanbouw in die ‘andere landen’.
Dat niettegenstaande de heerschende crisis over de geheele wereld, toch nog geen
sprake is van algeheele stilzetting van den scheepsbouw, volgt uit mededeelingen in
het blad nopens nieuw verstrekte opdrachten.
1897 1900 1903 1906 1909 1912 1914 1920 1925 1926 1927 1928 1929
Engeland 52,05 49,10 47,57 45,89 45,42 44,56 42,87 35,91 34,37 34,38 34,01 34,01 33,96
Dustichalnd 7,54 9,12 9,75 10,15 10,29 10,38 11,06 1,17 4,76 4,80 5,15 5,64 6,01
Frankrijk 4,49 4,65 4,82 4,64 4,57 4,62 4,72 5,66 5,43 5,39 5,52 5,60 4,96
V.S.A. 8,98 9,47 10,74 11,29 11,95 11,79 10,84 28,00 23,69 22,84 22,38 21,83 21,27
Nederalnd 1,67 1,83 1,96 1,92 2,27 2,53 3,05 3,13 4,02 3,96 4,07 4,21 4,32
Japan 1,63 1,98 2,16 2,66 2,78 3,02 3,48 5,23 6,06 6,13 6,19 6,18 6,15
Italië 3,13 3,39 3,51 3,21 3,18 3,14 3,40 3,91 4,69 5,00 5,35 5,12 4,83
O. 1,27 1,43 1,72 1,68 1,81 2,02 2,15 Hongarije

-

-

-

-

-

Rusland 2,10 2,48 2,41 2,43 2,35 2,10 2,15 0,93 0,50 0,50 0,47 0,56 0,55
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België 0,53 0,56 0,47 0,46 0,66 0,61 0,72 0,72 0,84 0,78 0,77 0,74 0,78
Denemakren 1,57 1,79 1,73 1,76 1,79 1,70 1,67 1,40 1,64 1,67 1,63 1,59 1,55
Spanje 2,27 2,39 2,27 1,92 1,71 1,73 1,83 1,74 1,83 1,80 1,78 1,74 1,76
Noow
regen 6,31 5,65 4,92 4,89 4,81 5,14 5,10 3,87 4,15 4,39 4,33 4,43 4,74
Zweden 2,02 2,19 2,14 2,28 2,23 2,17 2,28 1,87 2,01 2,07 2,09 2,16 2,22
Andere 4,12 3,97 3,83 3,82 4,18 4,51 4,68 6,46 6,01 6,29 6,45 6,75 6,81
landen
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De ‘Anglo-Saxon Petroleurn Cy’ te Londen, deel uitmakende van de combinatie
‘Koninklijke-Shell’ heeft n.l. in het afgeloopen voorjaar bij Nederlandsche werven
4 motor-tankschepen besteld van 2050 ton en 1 van 3600 ton; en opdracht gegeven
voor den bouw van 17 motor-tankschepen van 11.500 ton, waarvan er 8 op
Nederlandsche werven zullen worden gebouwd.
Van belang zijn ook de mededeelingen betreffende Nederlands aandeel in de
scheepvaartbeweging op enkele groote wereldhavens en door het kanaal van Suez.
Voor New York, de haven met het drukste scheepvaartverkeer ter wereld, was
voor 1929 het aandeel van de
Ver. Staten van N. Amerika

32,2%.

Groot Brittannië en Ierland

35 %.

Duitschland

6,3%.

Noorwegen

4,6%.

Italië

4,6%.

Frankrijk

3,5%.

Nederland

3,1%.

Voor de scheepvaartbeweging in de Britsche havens over 1928, waar het aandeel
onder Britsche vlag 62,3% bedroeg, nam Nederland met 5,8% de tweede plaats in,
vóór Duitschland, Frankrijk en Noorwegen, die op de 3de, 4de en 5de plaats kwamen.
Voor de scheepvaartbeweging door het Suezkanaal in 1929, was het aandeel onder
Britsche vlag

57,1%.

Nederlandsche vlag

10,6%.

Duitsche vlag

10,3%.

Fransche vlag

6,5%.

In het scheepvaartverkeer in de 3 grootste vastelandshavens, Hamburg, Antwerpen
en Nieuwe Waterweg (Rotterdam) over 1929 stond, wat de tonnenmaat betreft, de
Nieuwe Waterweg en zelfs de haven Rotterdam zelf bovenaan.
Nemen wij daarbij nog in aanmerking, dat de pas voltooide schutsluis te IJmuiden
de grootste der wereld is; dat tal van groote havenwerken in het buitenland door
Nederlandsche ingenieurs zijn ontworpen en door Nederlandsche aannemers
uitgevoerd; dat onze kustverlichting behoort tot de best ingerichte; dat wat in de
laatste jaren door Nederlandsche zeelieden en geleerden op het gebied van de
hydrografie en het diepzee-onderzoek wordt gedaan, door de geheele
wetenschappelijke wereld met belangstelling wordt gevolgd, dan wordt het voor ons
duidelijk, dat Nederland er op het gebied van zeevaart en alles, wat daarmee in
verband staat, nog altijd zijn mag! Laat ons dan toch niet altijd praten over onze
kleinheid en zwakheid, maar meer besef hebben van onze grootheid, niet alleen in
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het verleden, doch in menig opzicht ook in het heden; maar dan ook bewust zijn van
de verplichtingen, welke deze ons oplegt!
's-Gravenhage, Augustus 1930. F. DEKKER.

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van ons kantoor Laan 34,
's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve des Zaterdags, geopend van 10-12 en van
2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 20 ct.

Groepsvergadering te 's-Gravenhage op 25 Oct. 1930 om 2 uur n.m.
in Koffiehuis ‘Boschlust’, Bezuidenhout no. 2.
Voorloopige Dagorde:
1. Opening.
2. Vaststelling der notulen.
3. Behandeling der begrooting voor 1931.
4. Benoeming der commissie van onderzoek naar de rekening en verantwoording
van den penningmeester. Voorgesteld Mr. J.F. Hymans; Mr. J. Hoog, Jhr. Mr.
C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer.
5. Verkiezing der afgevaardigden in het Hoofdbestuur.
Aftredend en herkiesbaar: Mr. W.J.L. van Es; Mr. B. de Gaay Fortman; P.J. de
Kanter; Prof. Dr. H.W.E. Moller; Kolonel K.E. Oudendijk.
6. Verkiezing leden Groepsbestuur.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: J.E. Gerzon, Prof. W. Nolet.
7. Verkiezing voorzitter.
De heer J.N. Pattist heeft op 9 Maart 1929 het ambt tijdelijk aanvaard, totdat
de hangende geschillen met het hoofdbestuur zouden zijn beslist. Hij stelt thans
zijn mandaat ter beschikking. Herkiesbaar.
8. Ingekomen stukken.
9. Mededeelingen van het Bestuur.
10. Voorstellen der Afdeelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Aan de afdeelingen zal een nadere afzonderlijke oproep worden gezonden. Wij
verzoeken rekening te houden met art. 31 van het Reglement, bepalend, dat voorstellen
der afdeelingen ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering bij den secretaris
moeten worden ingediend.
Belangstellenden zijn welkom.
Zie de onderstaande mededeeling der afdeeling 's-Gravenhage.
VAN ES, Secretaris.
***

Afdeeling 's-Gravenhage.
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Na afloop der Groepsvergadering zal er gelegenheid zijn voor een
gemeenschappelijken maaltijd in het ‘Restaurant Anjema’, Lange Vijverberg 12, te
6 uur, tegen f 2.50 den persoon (zonder dranken).
Moge de deelneming talrijk zijn! Zulk een gezellig samenzijn aan den disch is zoo
bevorderlijk voor den band, die de A.N.V.-leden verbindt.
Men geve zich zoo eenigszins mogelijk vóór 22 October voor deelneming aan bij
den afdeelingssecretaris, den heer F. Reysenbach, Ericalaan 39, Den Haag.
Om 8 uur - klokslag! - Dietsche Kunstavond in Pulchri Studio, Lange Voorhout
15, waaraan medewerken de bekende voordrager Jac. v. Elsäcker en een koor onder
leiding van J. Hovy, dat een keur van 17de eeuwsche Nederlandsche liederen ten
gehoore zal brengen.
Alle A.N.V.-leden hebben met 1 huisgenoot vrijen toegang tot den Kunstavond.
Leden, werft Leden!
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Waar de wettelijke verdeeling van den zendtijd toe leidt.
De algemeene vereeniging ‘Radio-Omroep’ heeft op 28 Juni j.l. aan den Radio-Raad
gevraagd, of deze ‘het lied genaamd Wilhelmus van Nassaue kan aanvaarden en
goedkeurt als onderdeel van het algemeen programma voor nu en voor later.’ Op 7
Juli d.a.v. seinde de secretaris van den Radio-Raad aan de AVRO, dat ‘de commissie
in zake uitzending Wilhelmus nog geen beslissing genomen heeft, zoodat dit
voorloopig gehandhaafd kan blijven.’
Het heeft er eenigen schijn van, dat men er een proef mee wil nemen, wat het
Nederlandsche Volk, met inbegrip van het deel, dat zich met de bekende beslissing
omtrent de verdeeling van den zendtijd vereenigt, wel verdragen kan aan
overheidsbemoeienis betreffende den Radio-omroep.
Het moet een ieder, die waarde hecht aan een volkslied, grieven, dat de secretaris
van den Radio-Raad niet onmiddellijk na ontvangst van den brief van de AVRO
heeft kunnen antwoorden, dat natuurlijk het Volkslied altijd en overal, zonder
toestemming, kan worden uitgezonden. In plaats daarvan kwam eerst acht dagen
later het bericht, dat de Commissie nog moest beslissen. Men mag nog dankbaar zijn
voor de daaruit door den secretaris van den Radio-Raad gemaakte, doch geenszins
vanzelfsprekende gevolgtrekking, dat het Wilhelmus ‘voorloopig gehandhaafd kan
blijven.’
De AVRO moest de vergunning vragen en de Secretaris van den Radio-Raad kon
blijkbaar niet anders antwoorden, dan hij deed. Geen van beiden treffe eenig verwijt,
maar wel hen, die verantwoordelijk zijn voor een regeling, welke er toe leidt, dat in
het Koninkrijk der Nederlanden gevraagd moet worden het lied, dat van eeuwen her
ons Volkslied is, te mogen uitzenden, als ware het eenvoudig een partijlied.
De Minister van Waterstaat heeft thans nadere aanwijzingen voor de samenstelling
van het Algemeen Programma gegeven, en daarin o.m. gezegd: ‘Het zal wel overbodig
zijn op te merken, dat hieronder - de Minister bedoelt daarmede mededeelingen van
politieken aard - zeker niet is te verstaan het ten gehoore brengen onzer nationale
Volksliederen.’ Deze laconieke opmerking, of eigenlijk beslissing, van den Minister
zou niet van humor ontbloot zijn, wanneer het geval niet zoo treurig was.
Men kan zich over die beslissing, die ongetwijfeld weergeeft, wat in het hart van
den heer Reijmer omgaat, verheugen, maar de bewering, dat zij ‘overbodig’ is, kan
men na de schriftelijke gedachtenwisseling tusschen de AVRO en den secretaris van
den Radio-Raad bezwaarlijk onderschrijven.
Deze gedachtenwisseling legt den vinger op de wondeplek, die allerminst door de
verklaring van den Minister is weggenomen.
Omtrent de vrijheid tot uitzending, altijd, overal en onverschillig door wien, van
de nationale volksliederen en van alles, wat verder een uiting is van de eenheid van
het Nederlandsche Volk, mag geen twijfel blijven bestaan. En er moet wel een formule
te vinden zijn, om die vrijheid in de wet vast te leggen, wanneer de Regeering maar
niet angstvallig de gevoelens wil ontzien ook van hen, die geen prijs stellen op onze
nationale eenheid en ons onafhankelijk volksbestaan.

Valsche voorlichting.
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De ‘Matin’, te Antwerpen, van 13 Augustus j.l. bevat een ingezonden stuk van een
lezer, die haar een drukwerk toezond, dat hij aan de grens had ontvangen en ‘dat de
panneerlandisten of de propaganda-dienst voor de vereeniging van Vlaanderen met
Holland op elke bank der spoorwagons neerleggen, die België binnengaan.’ De lezer
eischte in beslagneming door de douane of de gendarmerie en een diplomatiek protest
in Den Haag. Het blad zegt in een onderschrift, dat het dezen diplomatieken stap
wenschelijk acht en beweert, dat het blaadje een dringenden oproep aan de Hollanders
bevat, om in België hun taal te spreken.
Nog erger dwaalt de Gazette de Charleroi van 14 Augustus, die beweert, dat het
stuk een oproep aan de reizigers, die België binnengaan, bevat, om niets dan Vlaamsch
te praten in België, in het bijzonder ‘Brussel’ en dat het stuk geteekend is
‘Nederlandsche Bond’ en zij vraagt zich af, welke beweegreden deze ‘Nederlandsche
Bond’ wel gehad mag hebben en wat de Hollanders er van zouden zeggen, indien
een Waalsche vereeniging in de Belgische grensstations een oproep verspreidde, om
zich in Nederland, in het bijzonder in Amsterdam, alleen in het Fransch te uiten?
Welnu, hier wederom wordt bewezen, hoe te kwader trouw geruchten in de wereld
worden gestuurd.
Het drukwerk bevatte een oproep, die, zooals de lezers van Neerlandia weten,
luidt:
Houdt Uw taal hoog!
Nederlanders, Wilt bij Uw bezoeken aan het Vlaamsch gedeelte van België,
in het bijzonder aan Antwerpen en Brussel, U uitsluitend van de
Nederlandsche taal bedienen.
Doet dit uit eerbied voor U zelf, voor Uw volk, voor Uw land; uit liefde
voor Uw eigen taal, die ook de taal der Vlamingen is.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Er is dus geen sprake van, dat reizigers in het algemeen of Nederlanders in het
bijzonder werden opgewekt, om in België alleen Nederlandsch te spreken.
Het verzoek geldt alleen voor het Vlaamsche deel van België, Brussel inbegrepen.
Het verzoek diende, om de Nederlandsche reizigers, die door onkunde niet weten,
dat het Nederlandsen in het Vlaamsche deel van België gangbaar is, en die, in plaats
van de gemeenschappelijke taal te spreken, ook in het Vlaamsche deel meenen
Fransch te moeten spreken, om zich verstaanbaar te maken, aan het feit te herinneren,
dat zij met Nederlandsch terecht kunnen, zoowel in hun eigen belang als in dat onzer
stamgenooten.
Terwijl dus de oproep uitdrukkelijk zich beperkte tot het spreken van Nederlandsch
in het Vlaamsche deel van België, zien wij deze Fransch-Belgische bladen de zaak
verdraaien. Op de vraag, hoe wij het zouden vinden, indien een Waalsche vereeniging
een oproep deed, om alleen Fransch te spreken in Nederland en in Amsterdam in het
bijzonder, kunnen wij antwoorden: Die oproep is nutteloos, vermits de Walen toch
reeds niet anders doen, enkelen niet te na gesproken, uit onkunde van onze taal. Maar
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mocht zulks gebeuren en duidelijk het opzet bestaan, om er een soort spel van te
maken, om ons Nederlanders te dwingen hen in het Fransch te woord te staan, dan
zouden wij dit kunnen beantwoorden met een anderen oproep, om alleen Nederlandsch
te spreken, ook in Wallonië, wat wij niet hebben gedaan.
Wij hebben het verzoek opzettelijk beperkt tot het Vlaamsche deel van België,
om het zotte optreden van Nederlanders te voorkomen, die, uit onkunde van het feit,
dat de grootste helft van België Nederlandsch spreekt, zich in het Fransch zouden
wenden tot Nederlandsch sprekende Belgen.
Deze onkunde is naar onze ervaring meer dan erg.
Het geval is ons bekend van een hooggeplaatst Nederlandsch vertegenwoordiger
in het buitenland, die meende, dat het Vlaamsch slechts gesproken werd op het
platteland der provincies Oost- en West-Vlaanderen. Dat de Belgische provincies
Brabant, Limburg en Antwerpen grootendeels of geheel Vlaamsch zijn, ook in de
steden als Hasselt, Leuven en Mechelen, was hem onbekend.
Dat men met de Belgische douane te Esschen en met andere Belgische ambtenaren
in het Vlaamsche landsdeel in het Nederlandsch kan spreken, weet het grootste deel
der Nederlandsche reizigers niet.
Zoo komen tal van Nederlanders er toe zich in het Fransch (en welk Fransch vaak)
te uiten waar dit onnoodig is en zoo wordt van Vlaamsche zijde sedert jaren de klacht
gehoord, dat de Nederlanders, die in België reizen, de Nederlandsche taal helpen
belachelijk maken, daar de Fransch sprekenden uit dit optreden der Nederlanders de
gevolgtrekking maken, als zou het Nederlandsch geen behoorlijke taal zijn, daar de
Nederlanders die zelf niet bezigen.
Het is deze dwaze onkunde van Nederlanders, die wij bestrijden, maar de
Nederlandsche dame, lid van ons Verbond, die het plan ontwierp en die weken lang,
met volle medewerking trouwens der betrokken overheden, zelf den oproep
verspreidde, heeft ons reeds bericht, hoe sommige Fransch sprekende Belgen
onmiddellijk kwaad en onbeschoft werden. Blijkbaar heeft één hunner zich tot de
‘Matin’ gewend en het pleit niet voor haar redactie, dat zij er op inging met een
valsche voorstelling van den inhoud van het geschrift.
Hulde brengend aan de Nederlandsche vrouw, die op de gedachte kwam en die
vol opoffering het plan volvoerde, is het Algemeen Nederlandsch Verbond zich
bewust, dat het door het verkenen van steun en het bezegelen met zijn naam, een
nuttig werk heeft verricht, waartegen geen weldenkend mensch redelijke bezwaren
kan doen gelden.
Wij hopen, dat de Nederlandsche pers er toe zal blijven medewerken een juister
begrip bij ons volk ingang te doen vinden en dat ook onze leerkrachten van lager en
middelbaar onderwijs hun leerlingen inprenten, hoe dwaas het is, in Vlaamsch-België
anders dan uit noodzaak Fransch te spreken. Dit kan (bij hooge uitzondering behalve
dan te Brussel) gebeuren in winkels en hotels, waar het personeel die taal werkelijk
niet verstaat, dus niet, wanneer aan dit personeel verboden is Nederlandsch te spreken,
hetgeen ook schijnt voor te komen. Is dit inderdaad het geval, dan zouden wij onze
Nederlandsche medeburgers, die het belang der zaak beseffen, willen opwekken, om
indien zij de ervaring opdoen, dat sommige hotels of winkels in 't Vlaamsche deel
hen willen dwingen tot Fransch spreken, zich elders te begeven, waar men hen wel
te woord wil staan in het Nederlandsch.
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Vlaanderen.

De toren van Heldenhulde te Diksmuide, ingewijd 24 Augustus 1930.

Het belang der tienjaarlijksche volkstelling.
Op 31 December a.s. wordt een algemeene tienjaarlijksche telling der bevolking van
het koninkrijk België gehouden. Deze volkstelling is, daar ook de taal der inwoners
een der bestanddeelen ervan uitmaakt, van groot belang voor den Vlaamschen strijd.
Immers, op de uitslagen van deze telling is het, dat de wetgevende en bestuurlijke
machten van 1931 tot 1940, zullen steunen voor hare indeeling van dit land in
Vlaamsche, Waalsche, Duitsche of tweetalige steden en dorpen met al de gevolgen,
die er op het gebied van bestuur, onderwijs, gerecht, enz. uit voortspruiten.
Het is bekend, uit de bittere klachten, tien jaren geleden in de Vlaamsche pers
verschenen, hoe de uitslagen der volkstelling, voor wat betrof de gesproken en
geschreven talen, in sommige steden als Brussel met zijn omsteken en een aantal
gemeenten der Vlaamsch-Waalsche taalgrens, door de partijdige wijze, waarop de
telling aldaar geschiedde, ten nadeele van het Vlaamsche element uitvielen. Sommige
onderrichtingen, door den burgemeester der hoofdstad gegeven aan de ‘tellers’ (in
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de meeste gevallen politieagenten), die vaak zelf de bulletijns moeten invullen, waren,
onbetwistbaar, bestemd, om druk te oefenen èn op de tellers, èn op de gezins-
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hoofden ten bate van het Fransch en ten nadeele van het Vlaamsch of Nederlandsch.
Men heeft toen gevallen aangehaald van politiemannen, die berispt of gestraft werden,
omdat zij al te trouw de verklaringen der bewoners van zekere vrijwel geheel
Vlaamsch gebleven Brusselsche volksbuurten hadden opgeschreven. Ook gebeurde
het, dat, voor sommige straten en gezinnen, waar de uitslagen der telling al te gunstig
waren voor het Vlaamsch, de telling nog eens werd begonnen door meer ‘betrouwbaar’
geachte leden van het stadspersoneel. Al wie maar ‘oui’ of ‘non’ kon zeggen, werd
bij de Fransch sprekenden ingelijfd en van geen winkeliertje of kroegbaas, zelfs van
geen meid of dagmeisje werd aanvaard, dat hij of zij verklaarden de Fransche taal
niet machtig te zijn. Zoo kwamen deze Vlaamsche menschen terecht in de afdeeling
der tweetaligen, waarvan het wel verstaan is - volgens de ten stadhuize heerschende
opvatting - dat zij, in een stad als Brussel, hoofdzakelijk Fransch spreken en schrijven.
Op deze wijze kon op een zoogenaamden achteruitgang van het Vlaamsche element
te Brussel en omstreken worden gewezen en een schijn van rechtvaardiging aan de
verder doorgezette verfransching van bestuur en onderwijs worden gegeven. Dit
gebeurde trouwens nog elders dan in de hoofdstad en had ook daar dezelfde gevolgen.
Voor de wedergezondmaking van den Vlaamschen tak van onzen Nederlandschen
stam is het van overwegend belang, dat, einde December a.s., een volstrekt eerlijke
volkstelling worde gehouden, die een juist beeld kan geven van het Vlaamsche
bevolkingscijfer in de verschillende gewesten en gemeenten van het koninkrijk. Een
groot stambelang is daarbij betrokken en het ligt zeker op den weg van Groep
Vlaanderen en hare afdeelingen, niet enkel de Vlaamsche leden van het A.N.V., maar
alle Vlamingen, daarover in en voor te lichten.

Bespottelijke straatnamen.
Te Brussel wordt de bespotting van onze taal, door de stedelijke overheid, die een
voorliefde heeft voor kreupele en in vele gevallen volslagen onbruikbare vertalingen
uit het Fransch, met onverdroten ijver voortgezet. Trots het protest van een plaatselijk
Vlaamsch blad, dat het trouwens daarbij liet, gaat het stadsbestuur voort met
straatnaambordjes in den aard van ‘rue du Midistraat’, ‘rue du Lombardstraat’, ‘rue
du Cardinal Mercier straat’ aan te brengen, bordjes, die bestemd zijn om de Zuidstraat
enz. binnen afzienbaren tijd te doen vergeten.
In de buurt van het nieuwe Stadion, gelegen nabij de plaats, waar de in 1935 te
Brussel te houden wereldtentoonstelling moet verrijzen, heeft men er echter nog iets
aardigers op gevonden. De pas aangelegde ‘rue du Football’ heet er, in het
Nederlandsch(?), ‘Footballstraat’, vermoedelijk omdat Voetbalstraat toch wat al te
Vlaamsch zou hebben geklonken, maar mooier is dan toch nog de vertaling van de
‘Avenue du Sport’, welke, te Antwerpen zoowel als in Den Haag, Sportlaan zou
heeten, maar van de wijze Brusselsche heeren de vloeiende benaming kreeg van....
Veldvermakenlaan. Een record, op het gebied der taalsport, is het ongetwijfeld wel,
maar geen enkel Vlaamsch dorp zal het de trotsche doch taalkundig-achterlijke
hoofdstad van België benijden.

Is de Belgische Congo een Fransch wingewest?
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Een in de Belgische Congokolonie als planter gevestigd Vlaming heeft onlangs te
Malela vastgesteld, dat sommige negers, bij wijze van spotternij of beleediging,
elkaar bejegenden met de Waalsche woorden ‘sale flamin’ (smerige Vlaming), welke
zij natuurlijk niet van de Vlaamsche kolonisten konden hebben geleerd. De planter
nam deze zaak niet tragisch op, maar richtte toch tot den districtscommissaris een
brief met deze verklaring: ‘Om den verantwoordelijke of de verantwoordelijken aan
te zetten tot meer omzichtigheid, waardigheid en eerbied jegens zijn of hun Vlaamsche
landgenooten heb ik besloten voortaan enkel nog de ambtelijke en bestuurlijke brieven
of mededeelingen, die in de Vlaamsche taal zullen gesteld zijn, in acht te nemen.’
Hierop ontving de planter een in de Fransche taal gesteld antwoord van den tijdelijken
districtscommissaris te Maniema, luidend als volgt: ‘Ik heb er geen bezwaar tegen,
dat U mij Uw brieven in het Vlaamsch toezendt. Het Fransch is echter de ambtelijke
taal van het koloniaal bestuur en het is dan ook in dezelfde taal, dat de districtsdiensten
hunne briefwisseling met particulieren stellen en zullen blijven stellen.’
Wat sommige leden der Belgische regeering in het parlement ook mogen beweren,
onbetwistbaar is het, - men leze er het boek van A.B. van der Weerelt, ‘Een Vlaming
op reis in Congo’, nog eens op na - dat het heele bestuur in de Belgische Congokolonie
ten minste zoo Fransch is als in om het even welke Fransche kolonie. Wie, al weze
het maar in de geringste mate, als Vlaming durft handelen, ziet er zich weldra het
leven onmogelijk maken of wordt in zijn administratieven loopbaan geknakt. Onlangs
nog kwam een in de Belgische Congokolonie ingeweken Zuid-Afrikaner een
districtsambtenaar opzoeken met het verzoek een rekwest, tot het koloniaal bestuur
gericht, voor hem te willen opmaken en doorzenden. De Zuidafrikaner kende echter
geen Fransch en zette zijn verzoek in het Nederlandsch uiteen. Dit maakte de
districtsambtenaar - een Vlaming - in dezelfde taal, aan de betrokken overheid over.
Enkele dagen later kreeg de districtsambtenaar het stuk terug met een waarschuwenden
brief, waarin hem kond werd gedaan, dat het verzoek in de Fransche taal moest
worden gesteld en een fout als door hem, met het doorzenden van een in de
Nederlandsche taal gesteld stuk was begaan, zich niet meer mocht herhalen, zoo
niet......
Dit heet de huidige minister van koloniën, tevens minister-president, wanneer het
in de Kamer te pas komt, ‘een eerlijke toepassing van het gelijkheidsbeginsel’!

Onjuiste inlichting en verkeerde raad.
In den tienden druk van Allert de Langes Gids voor Brussel, Antwerpen en Ostende
(lees Oostende) lezen we op blz. 5:
‘Ofschoon Brussel tot het Vlaamsche gedeelte van België wordt gerekend, wordt
bijna overal Fransch gesproken.
Men hoort nu en dan door de mindere bevolking en in de buitenwijken Vlaamsch
klappen, doch dit is een bijna onverstaanbaar patois.’
Deze inlichting, die van een betreurenswaardige onbekendheid met de huidige
taaltoestanden in Vlaamsch België getuigt, is misschien het gevolg van het klakkeloos
overnemen uit vorige drukken.
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Onze ervaring en die van vele reizigers is, dat men de laatste jaren te Brussel in hotels
en winkels, en in het verkeer, bijna overal met Nederlandsch terecht kan en dat ook
veel hoort spreken. De Vlaamsche Brusselaar, die zijn dialect spreekt, staat gelijk
met de Amsterdammer en Rotterdammer, die zijn stadsdialect pleegt te gebruiken.
Dat is nog geen reden voor Nederlandsch sprekenden om Fransch te gaan praten.
De oorzaak van den raad, die aan deze verkeerde inlichting wordt vastgekoppeld,
zit in den staart van het bericht, dat besluit met dezen wenk:
‘Het is daarom aanbevelenswaardig U van een goeden Franschen Conversatie-Gids
te voorzien en een der besten is: ‘Mijn Fransche Reisgezel.’
Uitgever is...... Allert de Lange.
Onze raad is en blijft: Houd de Nederlandsche taal in Vlaamsch België hoog!
Voor het oordeel van een Zuidafrikaner over het gebruik van Nederlandsch in
België, verwijzen wij naar blz. 166.

Nederlandsch-Indië
Groep Nederlandsch-Indië.
Het gaat slecht in den Oost, met alles; dit kan men in alle kranten lezen en van alle
kanten hooren. Maar wat men niet leest of hoort is, dat het Verbond hierop een
gunstige uitzondering maakt en dat het met het Verbond beter gaat, dan men zich
van eenigen tijd kan herinneren. Het Nieuws van den Dag voor Ned. Indië, dat vroeger
altijd uitmuntte in de onaangename manier, waarop dit meest gelezen dagblad over
het Verbond schreef, had op 27 Juni twee kolommen over het Verbond, met den
bijtitel: Groote Bloei en Sympathieke Actie. Aan dit overzicht en enkele andere ons
gezonden drukwerken ontkenen wij het volgende:
De voorzitter Welter, die prof. Van Kan als zoodanig is opgevolgd en dus nu weer
de plaats inneemt, die hij bezette, toen hij Indië verliet, om Minister van Koloniën
te worden, kon bij de opening van een algemeene vergadering wijzen op den
gestadigen bloei van de Groep; vele jaren waren er slechts afdeelingen te Batavia,
Medan, Buitenzorg en Semarang, thans zijn er ook te Palembang en Padang (twee
plaatsen op Sumatra), Magelang en Jogjakarta (beide in Midden-Java), terwijl gewerkt
wordt aan de stichting van een afdeeling Soerabaja, Tjilatjap, Soekaboemi,
Bandjermasin (waar een van de eerste afdeelingen is geweest), Balik Papan, Djambi
(hoe kort nog maar onder Nederlands rechtstreeksch gezag!), Benkoelen en Kota
Radja (de hoofdplaats van Atjeh). De Groep was in staat een flinke gift te zenden
voor het herstellen van het ingestorte orgelkoor in de Kerk te Galle op Ceilon en kon
de kosten op zich nemen van een copie van het portret van J.P. Coen in het
Westfriesche Museum te Hoorn, welke copie bestemd is voor de Historische Zaal
van het Kon. Bataviaasch Genootschap. Overwogen wordt de stichting van een
Zeemanshuis als dat te Genua, te Singapoera, voor de Nederlanders een van de
belangrijkste havens van de wereld en waar zulk een tehuis zeker meer nut zal doen,
dan in welke Europeesche havenplaats ook. Verder is een taalwacht ingesteld, zij
het op een taalkundig beperkt gebied: de luchtvaart. Dit op verzoek van de redactie
van Het Vliegveld, die prijsvragen uitschreef voor goede Nederlandsche woorden;
van de zijde van het Verbond zijn voor den beoordeelingsraad aangewezen de heeren
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prof. dr. Godée Molsbergen en Van Dam. Dan kan gemeld worden, dat het Verbond
is ingegaan op een opmerking van een lid, dat steeds meer de oude naam ‘Batavia’
wordt vervangen door ‘Weltevreden’, dat de naam is van het hoofdpostkantoor in
de woonstad en dreigt de naam te worden van de heele gemeente, die gelukkig den
ouden wereldberoemden naam Batavia heeft. Deze opmerking is jaren geleden ook
al gemaakt in een vergadering van de afdeeling Batavia, maar dit heeft tot niets
geleid; moge er ditmaal meer bereikt worden! Voorts is er een commissie aan het
werk voor het behoud van de oude landhuizen. Zij heeft tot voorzitter mr. dr. G.G.
van Buttingha Wichers, tot secretaris prof. dr. E.C. Godée Molsbergen, den
landsarchivaris, die op vele plaatsen ter wereld een steun voor het Verbond is geweest:
leeraar in Zaandam en Ter Neuzen, in Zuid-Afrika, te Batavia, hoogleeraar te Gent,
en tot leden dr. F.D.K. Bosch, Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst, E.C.C.
Ament en H.H. Kan, landheeren. De Commissie is in verbinding getreden met de
Hendrick-de-Keyserstichting, die in Nederland reeds zoo heel veel op dit gebied
heeft bereikt.
Dat die oude landhuizen thans werkelijk de belangstelling hebben, is gebleken uit
een tocht, die het Verbond heeft op touw gezet: niet minder dan 30 auto's namen
daaraan deel. Het heeft weinig nut hier een opsomming te geven van de landhuizen,
die werden bezocht, maar wij zijn toch dankbaar, dat wij hier enkele foto's kunnen
afdrukken, omdat wij aannemen, dat maar een zeer gering aantal van onze lezers
eenig denkbeeld van deze woningen zal hebben. De tocht was blijkbaar al even goed
voorbereid als de wandeling door oud-Batavia van verleden jaar; een korte inleiding
gaf den leden gelegenheid zich op de hoogte te stellen van wat zij zouden zien en
gaf hun tevens een keurige herinnering. Ik geloof, dat zulke tochten voortreffelijk
zijn en ik las dan ook met veel genoegen, dat er een op het programma staat naar het
fort Speelwijk in Bantam. R.v.I.

Koninginnedag te Batavia.
Op Zaterdag 30 Augustus heeft Koningin Wilhelmina langs radiografischen weg
het, op voorstel van het Algemeen Nederlandsch Verbond gevormde comité, dat te
Batavia een huldeconcert had ingericht, Haar bijzondere erkentelijkheid betuigd en
den wensch geuit, dat zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië het streven
vaardig blijve naar een innige samenwerking ter behartiging van het
gemeenschappelijke doel: het welzijn van het geheele rijk.
Bedoeld feestconcert had plaats op de Pasar Gambir. Het bestond in een uitvoering
van eenige muziekkorpsen onder leiding van kapelmeester Fuchs en een zanghulde
van 150 zangers en zangeressen, die onder leiding van den heer J.F. Bakker o.m.
oudnederlandsche liederen en het Princesselied, jubileumcantate van mevrouw E.
Schumann-Van den Bos, ten gehoore brachten.
Zulke bewijzen van deelneming door de Nederlanders overzee in de viering van
nationale feestdagen kunnen niet anders dan het gevoel van saamhoorigheid tusschen
Nederland en Nederlandsch-Indië versterken.
Weer een goede noot voor onze Groep Ned.-Indië.
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Landhuis Tjitrap

Eetkamer in het Landhuis Tjitrap

Feestzaal in het Landhuis Tjimanggis
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Landhuis Tandjong-Oost.
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Zuid-Afrika
Het Transvaal Universiteits Kollege tot Universiteit verheven.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de stad Pretoria in November zal op
10 October a.s. - president Krügers geboortedag - het Transvaal Universiteits Kollege
te Pretoria, kortweg genoemd de T.U.K., tot universiteit worden verheven en dan de
5de universiteit in de Unie van Zuid-Afrika zijn. In de wet van 1916 was het beginsel
vastgelegd, dat de colleges, waarvan er thans, Pretoria inbegrepen, zes zijn, het
parlement een hoogeren status kunnen vragen en zoo ziet men langzamerhand deze
zelfstandig worden en het huis der moeder verlaten. Pretoria's Universiteits Kollege
was de grootste en het jubeljaar van de administratieve hoofdstad van de Unie heeft
haar de begeerde onderscheiding geschonken.
In 1908 had de Transvaalsche regeering in Pretoria universiteitsklassen in letteren
en wetenschap en rechtsgeleerdheid ingericht en onder toezicht geplaatst van het
Transvaal Universiteits Kollege te Johannesburg, waarbij Pretoria gelijke
vertegenwoordiging kreeg. Afscheiding volgde twee jaren later en in 1910 kreeg de
Johannesburgsche afdeeling rechtspersoonlijkheid onder den naam van
Suid-Afrikaanse Skool vir Mynbou en Tegnologie, terwijl de Pretoria-afdeeling den
naam van Transvaal Universiteits Kollege ontving.
Deze instelling groeit nog steeds. In 1917 werd de landbouwfaculteit opgericht,
waarvoor het laatste Transvaalsche parlement in 1910 een som van £ 100.000 schonk,
die voor theologie volgde in 1918, die voor handel en staatsadministratie in 1919,
die voor veeartsenijkunde in 1920, voor muziek in 1923. Op 1 Mei van dit jaar werd,
op aanstichting van de Ned. Zuid-Afr. Ver. en het Alg. Ned. Verbond, een leerstoel
voor Nederlandsche cultuur gevestigd, aan het hoofd waarvan prof. dr. M. Bokhorst
staat, waarna nu een leerstoel voor Afrikaansche kunst en cultuur zal volgen. De
minister van onderwijs heeft juist aan den Raad van de T.U.K. kennis gegeven, dat
de toestemming daarvoor is gegeven. Een comité, waarvan de heer J.J. Bosman
eeresecretaris is, beijvert zich voor dit doel een fonds van £ 5000 in te zamelen,
waarvan het grootste deel de vorige maand reeds bijeen was.
De omvang van de T.U.K. moge blijken uit het feit, dat daaraan het vorig jaar 43
professoren en 56 docenten en assistenten verbonden waren terwijl er 776 studenten
waren ingeschreven; de uitgaven

Het gebouw der Universiteit te Pretoria.
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waren bijna £ 60.000. waarvan de regeering 2/3 bijdroeg. £ 20.000 kwamen uit
collegefondsen. De ontvangsten aan collegegelden bedroegen in 1928 (het laatste
jaar, waarvan de cijfers ons bekend zijn) bijna £ 15.000.
Toen in Maart van dit jaar de graden van de Universiteit van Zuid-Afrika in Pretoria
werden uitgereikt, heeft de onderkanselier van de universiteit van Kaapstad, Sir
Carruthers Beattie, de nieuwe universiteit te Pretoria welkom geheeten en daarbij
gezegd, dat, ofschoon soms beweerd werd, dat het aantal universiteiten in de Unie
voor de kleine blanke bevolking van 1 ½ millioen te veel werd geacht, men niet
moest vergeten, dat men ook rekening moest houden met de groote zwarte bevolking,
welke eveneens naar kennis dorst en op den duur niet van academische opleiding
verstoken kan blijven. Hij heeft de studenten op hun plichten jegens de nieuwe
universiteit en het land gewezen. Voor het leven toegerust met de beste kennis,
daartoe door ouders, den Staat en de universiteit in staat gesteld, hebben zij tot plicht,
het beste dat er in hen is, aan land en volk te geven als een wederkeerigen dienst
voor de genoten voorrechten.
De onderkanselier van de universiteit van Zuid-Afrika, de heer Bryan, was hoopvol
gestemd voor de nieuwe inrichting van hooger onderwijs en deed een beroep op de
rijken des lands, om door schenkingen het kapitaal te vergrooten tot £ 100.000, welke
men noodig heeft, om onafhankelijk van den Staat te blijven. Daarvan gaf de stadsraad
van Pretoria reeds de kapitale som van £ 25.000 en ook kwamen groote bedragen
van verschillende personen binnen, zoodat de som weldra bijeen zal zijn.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat medegewerkt heeft bij de totstandkoming
van den leerstoel voor Nederlandsche cultuur in Pretoria, zal bij de plechtige opening
op 10 October worden vertegenwoordigd door het oud-bestuurslid van de voormalige
groep Zuid-Afrika van het Verbond, dr. F. Vredenrijk Engelenburg.
Onze hartelijke gelukwenschen bieden wij de nieuwe universiteit aan, die thans
in de weldra jubileerende hoofdplaats een middelpunt van Dietsche cultuur zal
worden.

Boekencommissie
Overzicht der werkzaamheden
De Boekencommissie verzond in de nu afgeloopen maanden van 1930 reeds evenveel
kisten boeken en tijdschriften als in geheel 1929, weder dus een belangrijke
vooruitgang. Doch het is niet alleen het aantal, dat verbeterd is, het is wel
voornamelijk de hoedanigheid van de leesstof, die er zoo op vooruit is gegaan. Was
vroeger een fraai ingebonden boek van een goeden hedendaagschen schrijver een
‘rara avis’ in onzen grooten voorraad, in het laatste jaar ontvingen wij honderden
boeken, die, wat inhoud en uiterlijk betreft, in elke boekerij een in 't oog vallend
plaatsje zouden verdienen.
En toch zijn dit alles giften; de Boekencommissie heeft tot nu toe vol kunnen
houden om niets te koopen en dank zij persoonlijke propaganda van enkele trouwe
geefsters en gevers, blijft er een verblijdende, staag vloeiende stroom van leesstof
binnenkomen, waarmee de door de verzending ontstane gaten wel weer worden
aangevuld.
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Sommige namen van gevers blijven mij onbekend, voornamelijk wat aangaat de
boeken, die met den maandelijkschen ophaaldienst (Den Haag) hier binnenkomen;
anderen vermelden niet eens den naam van den afzender op het pakket, dat zij ons
zenden. Hen kan ik niet persoonlijk danken en de namen van allen, die mij wel bekend
zijn, in Neerlandia vermelden gaat ook niet, doch ik moet een uitzondering maken
voor enkelen, die hetzij door geregelde, hetzij door zeer groote zendingen een groot
aandeel nebben in het werk van de Boekencommissie. Gaarne vermeld ik dan de
Stoomvaartmaatschappij Nederland, die elk jaar een groote kist uitstekende en goed
verzorgde leesstof zendt uit haar scheepsboekerijen, de Stadsbibliotheek en Leeszaal
Prinsenhof Haarlem, die al haar afgekeurde doch voor ons nog zeer bruikbare leesstof
geheel aan de Boekencommissie afstaat, mej. A.M.M. Nijhoff te Groningen, een
zeer regelmatige geefster, evenals de heer S.W. de Clercq te Bloemendaal, mevrouw
Bevelander te 's-Gravenhage en Th. van Welderen baron Rengers te Oenkerk, Mr.
De Marez Oyens, de heeren Pronk, P.F. Coops, W.F. Snepvangers, J.A. Thieme,
allen te 's-Gravenhage, mevrouw De Vletter-Bergmans te Wiesbaden, van wie wel
de fraaiste en grootste zending binnenkwam, welke de Boekencommissie ontving.
Ditmaal moge ik volstaan met het noemen van slechts enkelen der vele gevers,
een volgende maal zal ik iets mededeelen over de ontvangers van onze boekzendingen.
Steunt ons met geld en goede boeken.
Postgiro No. 149431.
De Directeur der Boekencommissie,
J.P. BOLTEN.

Het voetspoor der vaderen
Hoe Australië zijn naam kreeg.
Terwijl de oorsprong en de eigenlijke beteekenis van de namen der eerste vier
werelddeelen, Europa, Azië, Afrika en Amerika nog in het duister zijn gehuld en
wellicht nooit zullen opgehelderd worden, is de naam van het vijfde werelddeel zoo
klaar als de Australische zon. Australië, of Australia, zooals men in het Latijn en in
verschillende andere talen schrijft, beteekent Zuidland.
Toch is de oorsprong van dit woord en zijn vroegst gebruik tot dusver eenigszins
duister gebleven. Wel weten de Australische geschiedschrijvers te vermelden, dat
de Engelsche ontdekkingsreiziger Flinders in het begin der negentiende eeuw het
voorstel deed, den vroegeren naam van Nieuw-Holland door dien van Australia te
vervangen, wat dan ook langzamerhand geschiedde. Het is hun ook bekend, dat de
Spaansche, of eigenlijk Portugeesche, zeevaarder De Queiros in 1606 een van de
Nieuwe Hebriden ontdekte en dit land, dat hij voor het door hem gezochte groote
Zuidland hield, Austrialia del Espiritu Santo noemde, ter eere van den koning van
Spanje Philips III, die tot het huis van Oostenrijk (Austria) behoorde. Hoe echter dit
Spaansche Austrialia in Australia overging, is tot dusver nergens verklaard. Sommigen
hebben zelfs in den tegenwoordigen vorm een drukfout voor het oorspronkelijke
Austrialia willen zien.
Nu kwam ik onlangs op het spoor van de oplossing van dit raadsel en wel bij de
lezing van een oud Nederlandsch reisverhaal, namelijk den ‘Spieghel der Australische
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Navigatie, door den Wijt vermaerden ende cloeckmoedighen Zee-Heldt Jacob Le
Maire, President ende Overste over de twee Schepen, d'Eendracht ende Hoorn,
uytghevaren den 14 Junij, 1615. t' Amsterdam, By Michiel Colijn, Boeckvercooper
op 't Water by de Oude Brugh in 't Huys-Boeck. Anno. 1622.’
Het blijkt nu, dat Nederlanders niet alleen een zeer voorname rol hebben gespeeld
bij de ontdekking van het vijfde werelddeel, dat vroeger meestal Nieuw-Holland
werd genoemd; maar ook dat Nederlanders de eersten waren, die den naam Australia
stelselmatig hebben gebruikt in plaats van de oudere namen Zuidland en Terra
Australis.
Zooals ik in eene mededeeling aan de Historical Society of Victoria in Maart 1929
uiteenzette1), moest de vorm Austrialia in het Spaansch als van zelf in den vorm
Australia overgaan, daar het Spaansch voor het bijvoeglijk naamwoord, dat ‘zuidelijk’
beteekent, twee vormen heeft, Austral en Austrial, waarvan de eerste de gebruikelijkste
vorm is. Zoo vinden we dan ook werkelijk reeds in de geschriften van De Queiros
zelf en in die van zijn tijdgenooten de twee vormen Austrialia en Australia door
elkander gebruikt. De eerste vertalingen der Spaansche reisverhalen, namelijk die in
Nederland en in Engeland verschenen, vertoonen eveneens deze twee vormen. Doch
de ‘Spieghel der Australische Navigatie’ van Jacob Le Maire heeft den naam een
twaalftal keeren en telkens in den vorm Australia. Het werk is in 1622 in druk
verschenen, doch de reis is van 1615-16 en sommige documenten met den naam
Australia zijn geruimen tijd voor de reis opgesteld, zoo b.v. een open brief van prins
Maurits van Oranje, die den datum 1610 draagt, wat echter waarschijnlijk een drukfout
voor 1614 is.
Het grootste gedeelte van den ‘Spieghel der Australische Navigatie’ wordt
ingenomen door het journaal van de reis van Jacob Le Maire en Schouten waarop
de straat van Le Maire en een aantal eilanden in de Stille Zuidzee werden ontdekt.
Uit plaatsen als de volgende schijnt te blijken, dat het woord Australia heel gewoon
moet geklonken hebben aan boord van het schip van Le Maire. Op 30 December
1615 heet het in de buurt van de straat van Magelhaens: ‘De President (d.i. Le Maire)
liet van daghe voor d' eerste reyse sien de Caerte van Australia, t'welck onse Opper
Stierman en hooch-Bootsman wel behaechde.’
Op den 12 April 1616: ‘Den 12 heeft de President den Opper- en onder-Stierman
hun Caerten van Australia en Nova Guinea ghegheven, om datse uyt souden moghen
sien, en gissinghe maecken.’
Op den 22 Mei 1616: ‘De Schipper seyde dat hy nu Terram Australiam hadde
ghevonden, soo wel alst hem beviel, een Revier van versch water, veel Verekens aen
lant, en anders dat onze Maets wel behaechde.’
Ongelukkiglijk werd de kust van het Australische vasteland niet bereikt. Toen
men in de buurt van de Salomoneilanden nog slechts enkele dagreizen van de Oostkust
verwijderd was, zette men koers naar het Noordwesten langs de Noordkust van
Nieuw-Guinea en zeilde zoo naar Java. Daar werd Le Maire's schip (een van de beide
schepen was verloren gegaan)

1) Zie Victorian Historical Magazine, Juni 1929.
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door den gouverneur-generaal in beslag genomen en de manschap gevangen genomen
wegens inbreuk op het monopolie der Oost-Indische Compagnie. Zoo eindigde deze
merkwaardige zeereis.
Jacob Le Maire stierf nog, voor hij den vaderlandschen bodem kon betreden. Zijn
vader, Isaac Le Maire, die een ontzaglijk vermogen in deze Australische onderneming
had verloren, kreeg eerst na jaren rechtsherstel en gedeeltelijke vergoeding voor de
geleden schade. Een groot gedeelte van zijn leven en zijn eigen zoon had hij geofferd
in den strijd tegen het monopolie der O.I. Compagnie en voor de belangen van den
vrijen handel en het persoonlijk initiatief. Het woord Australia scheen hem daarbij
als het ware een zinnebeeld voor zijn stoutmoedige onderneming. Want, zoo heet
het in zijn opdracht aan de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal: ‘alsoo nae alle
apparentie t'Landt van Australia seer groot is, jae sulckx dat het recht wel voor een
derde part van de Werelt mach ghereeckent worden, onghetwijfelt tot seer groot
voordeel deser Landen, treffelicke Coopmanschap en negotie sal connen werden
ghestabileert’...
Zooals men ziet, Le Maire had grootsche plannen met zijn Australische Compagnie.
Hij wilde handelsbetrekkingen aanknoopen met de landen, die in de onmetelijke
Zuidzee zouden worden ontdekt.
Het schijnt van een toeval te hebben afgehangen, of de vruchtbare Oostkust van
Australië met haar gematigd, aangenaam klimaat door Jacob Le Maire zou worden
ontdekt. Ware dit toeval hem gunstig geweest en hadde zijn vader wat meer steun
gevonden bij zijn landgenooten, dan ware het vijfde werelddeel, dat zoolang
Nieuw-Holland heeft geheeten, misschien werkelijk een Nederlandsche volkplanting
geworden. En dan hadden we nu een Nederlandsch sprekend Australië gehad... Wie
weet?
Melbourne, Maart 1930.
A. LODEWYCKX.

Vertegenwoordigers van 't A.N.V. in het
buitenland
Ahwaz (Perzië),

P.P. ter Meulen,

Holland Persian Gulf
Trading Co.

Avon (South Dakota. N.A.) G.G. Th. Leih Jr.

P.B. 444

Barcelona (Spanje),

Consejo de Ciento 345.

Ary Kriens,

Barquisimeto (Venezuela). Joh. de Veer, Consulair
agent der Nederlanden.
Barranquilla (Columbia), W.T. Pietersz,
Berlijn (Duitschland), Ir.
F.A. Overhoff,

Wielandstrasse 9,
Charlottenburg.

Bombay (Br. Indië),

J.J.H.v. Proosdij,

Koopman.

t/k. Twentsche Oversea
Trading Co., Hornby Road.
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Budapest (Hongarije),

J. Vreede,

VIII Ullöi üt 4.

Cairo (Egypte),

G. Vogel,

P.B. 461.

Caracas (Venezuela)

A.J. Tiddens,

Kanselier der Ned. Legatie.

Carambehy (Brazilië),

Jac. Voorsluys,

Caixa Postal 135, Ponta
Grossa,

Colombo (Ceilon),

E. Reimers,

Gouv. Archivaris.

Colon (Rep. Panama),

J.J. Ecker Sr.,

Consul der Nederlanden

Comodoro Rivadavia
(Argentinië),

J.F.M. ter Ellen,

Casilla de Correo 155.

Constantinopel (Turkije)

H. Goemans,

Türkiye Kibrit ve Çakmak
Inhisari Isletme Idaresi.
Bincebbare han.

Delhi (N.Y., N. Amerika) IJsbrand Mostert,

Franklin Road.

Detroit (Michigan N.
Amerika),

Albert van 't Huil,

Room 206, 3106 Gratiot
Ave.

Durban (Natal. Z. Afr.),

H. Altmann,

P.B. 1529.

Ermelo (Transvaal)

Sj. Alkema,

P.B. 8.

Frankfort a/d Main
(Duitschland).

Prof. Dr. M.J.v.d. Meer.

Steinmetzstr. 24

Genève (Zwitserland),

Dr. J.A.v.d. Wijk,

Châlet de Hofwyck
Cologny s/Genève.

Genua (Italië),

G.H.v. Straten,

Via Edmondo. De Amicis
6-6, Cologny s/Genève.

Gin-Gin (Australië),

Mej. G.v.d. Berg,

Hospitaal.

La Guaira (Venezuela),

A.J.F. de Veer,

Vice-Consul der
Nederlanden.

Hamburg (Duitschland),

Jac. Oving,

Catharinenstr. 43,
Hamburg 8.

Havana (Cuba),

H.S. Brandt,

P.B. 74.

Hongkong (China),

Secretaris v.d.

Hollandsche Club.

Ismaïlia (Egypte),

J. Boon,

Kapitein loods b/d Suez
Kanaal Mij. Rue de la
Haye.

Keulen (Duitschland),

P.S. Göbel,

Burgmauer 2.

Leipzig (Duitschland),

H.H. ter Meer, Kochstr.
IIIII, Leipzig, S. 3.

Lugano (Zwitserland),

E.W. Kraal,

Via Cattedrale 6.
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Lynden (Washington. N.
Am.), Mevr. Marianne
H.W.v.d.

Griend-Vaandragex.

Madison (Wisconsin), Mej.
C. van Kooy, Kennedy
Manor, Langdonstraat 56.
N. Am.), Minneapolis
(Minn. Lambert G. Wilten,
118 So Sixth Str.
N. Am.), Neerlandia
(Alberta Canada),

C. Ingwersen.

Newport-News (V.S.v.A.), E.D.J. Luening,

Vice-Consul der
Nederlanden.

Nice (Frankrijk),

E.R. Boumeester,

Rue Verdi 31.

Norden (Oost-Friesl.
Duitschland),

Ds. A.C. Leendertz.

Nijlstroom (Distr.
Waterberg-Transvaal),

G. Bakker,

P.B. 22.

A.A. Sasso,

P.B. 383.

Paarl (Kaapprovincie, Z.
Afr.), W.A. Joubert,
Directeur v/h. Op
leidingskollege.
Panama (Rep. Panama).

Rio de Janeiro (Brazilië), G.S. de Clerq,

Caixa Postal 1895.

Rome (Italië),

A.H. Luydjens,

Instituto Storico Olandese,
Via Savoia 31, (Villino
Paula) Rome (34).

Singapore (Straits
Settlements),

D. Loos, (wd)

t/k. Asiatic Petrol. Comp.
Marine Department.

Stockholm (Zweden),

J. Rippe,

Igelkottsvagen 35
Appelviken.

Sydney (N.S.W.),

E. Colaço Belmonte,

Kon. Paketvaart Mij. P.B.
217.

Tampa,

J.R. van Julsingha Blinck, Vice-Consul der Nederl.
P.O.B. 113

Turijn (Italië), Dr. H.C.
Holtz,

Consul d. Nederl., Via
Giuseppe Giacosa 6.

Vancouver (B.C. Canada), Jan Schretlen,

3405-31ste Avenue West.

Watten (N. Frankrijk),

Rue de l'Abreuvoir.

J.M. Gantois,
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Nederlander in Amerika.
Hollanders in South-Dakota.
Wij ontvingen een brief van onzen vertegenwoordiger den heer G.G. Th. Leih Jr. te
Avon, South-Dakota, waaraan wij het volgende ontkenen:
‘Nederland wordt meer in Amerikaansche dagbladen besproken, dan men in Nederland
wel weet. Zooeven las ik nog een stukje van een bloemkweekerij, die een blaadje
uitgeeft over de geschiedenis van de Dutch Bulbs. Echte Amerikanen, Yankees,
beweren, dat men van Hollandsche of Engelsche afkomst moet zijn, om een echte
Yankee te zijn. Ik bedoel daarmee de oude afstammelingen uit New York....
Ongeveer 60 mijlen West wonen ondernemende Hollanders, die ook groote kerken
hebben. Een zekere vrouw haar dochtertje speelde op het orgel eenige hymns, en
zong daarbij. Haar moeder merkte op en zeide: ‘Kind, zing toch niet die Engelsche
liederen, zing liever Hollandsch, onze lieve Heer verstaat geen Engelsch.’ Er wordt
menige bittere strijd gestreden in de Hollandsche kerken over de taal. Dan gaat de
gemeente in tweeën en dat is geen gekheid. Ik heb ook in Iowa gewoond, in die oude
Hollandsche settlements en daar zijn vele menschen, die werkelijk gelooven, dat de
godsdienstoefening in het Hollandsch beter en meer vertrouwbaar is dan in het
Engelsch. Mijn moeders oom emigreerde naar Iowa 60 jaar geleden. Zijn
kleinkinderen, die hier geboren zijn, en hunne ouders spreken over huis nog altijd
Hollandsch, zelfs het nageslacht van hen, die in den tijd van Van Raalte in Michigan
gekomen zijn. Mijn broeder studeerde te Huil, Iowa, aan de Northwestern Academy
of the Chr. Ref. Church. De voorouders der onderwijzers kwamen over met de
emigranten van 1840-1850 en ook zij zelf kunnen nog goed Hollandsch spreken.
Mijn vader heeft in verscheidene Amerikaansche kerken hier in den omtrek op
begrafenissen gesproken. De predikant van de gemeente in het Engelsch en hij in
het Hollandsch.’

Friezen in de Vereenigde Staten.
Onder de Nederlanders, die zich in de 19de eeuw in de Vereenigde Staten hebben
gevestigd, spelen de Friezen een belangrijke rol. Reeds door hun aantal. Hoe groot
echter dit aantal is, kan met geen mogelijkheid gezegd worden omdat in de betreffende
statistieken de Friezen uiteraard als Nederlanders geboekt staan en zich als zoodanig
- eenige uitzonderingen daargelaten - ook steeds hebben gevoeld. Op de namen af
te gaan is, hoe verleidelijk ook, uiterst gevaarlijk: vele Groningers en bewoners van
Oost-Friesland dragen immers ook ‘echt’ Friesche namen, terwijl omgekeerd menig
Fries een Hollandschen naam heeft. Eenige uiterlijke maatstaf zou zijn de taal. Tal
van Friezen blijven gehecht aan hun moedertaal: het Friesch. Toch heb ik tal van
Friesche Amerikanen ontmoet, die, hoewel trotsch op hun Friesche afkomst, de
Friesche taal niet meer konden spreken. Enkelen gevoelden zich echter nog zoo zeer
tot deze taal aangetrokken, dat zij haar op lateren leeftijd zijn gaan leeren. Dit
‘Friesche bewustzijn’ viel reeds in het midden der 19de eeuw vast te stellen, o.m.
bij eenige Friezen, die zich met tal van andere Nederlanders op de prairiën van Iowa
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hadden neergezet. Hadden omstreeks het jaar 1856 in Pella en omstreken aldaar 1480
bewoners ‘Nederland’ als hun geboorteland aangegeven en bleken zij uit de meest
verschillende provincies afkomstig, 44 gaven vol trots ‘Friesland’ als hun
geboortegrond aan. Een ‘Vriesche buurt’ vond men trouwens niet alleen nabij Pella,
maar ook in tal van groote steden als bijv. Rochester, Chicago enz., om van de dorpen
Vriesland in Michigan en Friesland in Wisconsin, Minnesota en Zuid-Dakota niet
te spreken. Overigens spreekt hier meer nog de kuddegeest dan wel het stambewustzijn
uit. Ook verschillende plaatsen Holland, Groningen enz. komen in Amerika voor.
Vooral sedert ± 1880 is het aantal Friezen in Amerika sterk toegenomen. De slechte
toestanden ook op het Friesche platteland werkten daartoe mede. Niet minder de
bedrijvigheid van de agenten van verschillende groote stoomvaartmaatschappijen,
voor welke laatste het vervoer van landverhuizers toen veelal een eerste
levensvoorwaarde was. De bekende Red Star Line te Antwerpen telde onder haar
agenten in Friesland den toen ter tijd aldaar zeer gezienen volksdichter Tjibbe Geerts
van der Meulen. Deze landverhuizersstroom heeft met onderbreking door den
wereldoorlog tot voor kort aangehouden, bemoeilijkt als hij thans steeds meer wordt
door de landverhuizerswetten.
Nu is een merkwaardig verschijnsel, dat onder deze Friezen in Amerika gedurende
de laatste jaren het Friesche stambewustzijn sterk is toegenomen, veel sterker dan
bijv. het algemeen Nederlandsche stambewustzijn onder de Nederlanders in Amerika.
Vereenigingen o.m. tot bevordering der Nederlandsche taal vindt men in Amerika
feitelijk niet - een enkele studentenvereeniging (ambtshalve!) aan een der colleges
daargelaten. Naar bekend is, voert het Algemeen Nederlandsch Verbond in Amerika
een moeilijk bestaan. Scherp valt daarbij in 't oog een vrij opgewekt Friesch leven
(al moeten wij dit ook niet overschatten) in verschillende Amerikaansche steden.
(Merkwaardiger wijze bijna nergens op het platte land, waar men dikwijls, veel meer
dan men vermoeden zou, eer dan in de stad tot Amerikaan wordt.)
Friesche vereenigingen vindt men thans te Paterson, Rochester, Grand Rapids,
terwijl men er te Chicago (overigens door onderlinge verdeeldheid) zelfs twee aantreft.
Hoe een en ander te verklaren? Deze ‘Friesche beweging’ staat in nauw verband
met de ontwikkeling van het Friesche stambewustzijn in Nederland zelf en wordt
dan ook vooral onder de landverhuizers der laatste tientallen van jaren waargenomen,
al haast ik mij te zeggen, dat de Friesche vereeniging te Paterson Utspanning troch
Ynspanning reeds van 1893 dagteekent. De overige zijn echter alle in later jaren
gesticht. Zoo bijv. Ny Frizslan te Rochester in 1906, Friso te Grand Rapids in 1909,
Ut en Thús te Chicago in 1923, ‘Nocht en Wille’ in dezelfde stad en ‘Jounnocht’ te
Holland, Mich. iets later, terwijl een vereeniging van Friezen in het landelijke Hebron,
I11., welke zich mede door de groote afstanden (zie echter mijn bovengenoemde
opmerking) niet kon handhaven, onlangs herleefd is.
Nu komt daarbij, dat het Friesche stamgevoel in Amerika vooral wordt
aangewakkerd niet door Friesche Amerikanen, maar door Friesche schrijvers, soms
tevens echte volksleiders uit Friesland zelf. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan
Sjouke de Zee te
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Irnsum. In 1921 maakte deze Friesche voordrachtkunstenaar zijn eerste cultuurreis
naar Amerika, op welke ik hem leerde kennen, in 1928 zijn tweede. Vooral onder
zijn invloed kwamen de jongere der genoemde vereenigingen tot stand. 't Was zelfs
op zijn voorstel en bij gelegenheid van zijn bezoek in het laatstgenoemde jaar, dat
de vereeniging te Hebron herleefde en den naam ‘Meijenoar Ien’ aannam.
Het is over deze tweede reis van De Zee, dat onlangs een bundel reisbrieven van
zijn hand in boekvorm is verschenen.1) 't Is een wel zeer eigenaardige lectuur, nergens
erg diepgaand en toch dikwijls ontroerend èn door de liefde, die er uit spreekt van
De Zee voor zijn stamgenooten èn van deze voor hun Fryske Tael, door De Zee zoo
schoon en met zooveel gevoel voorgedragen. Is 't wonder, dat deze Friezen den
vertolker en uitspreker van hun diepste gevoelens, van hun gehechtheid aan het Oude
Land en Volk ondanks alle veramerikaansching, op de handen dragen? Dat hij overal
werd uitgenoodigd, om te komen spreken en men honderden mijlen reisde, om hem
toch maar te kunnen hooren en hem ten slotte de gelegenheid gaf door de radio zijn
stamgenooten, over heel de Vereenigde Staten verspreid, in zijn en hun geliefd Friesch
toe te spreken? Men moet De Zee kennen, gehoord hebben en weten, welk een
eigenaardige plaats hij in het Friesche volksleven inneemt, hem van jongs af en door
zijn werkkring en door zijn overtalrijke ‘jouns’ zeer vertrouwd, om dit boek en ook
de beteekenis ervan in te zien en dus te waardeeren. De Zee is de boodschapper van
honderden families, hem alle meer of minder nauwkeurig bekend, hij brengt hun
groeten over, voert tal van brieven mede en houdt de Amerikaansche Friezen van de
achtergebleven verwanten op de hoogte. Vandaar dat ook zijn reisbrieven, immers
zijn ervaringen, vol van schijnbaar onbeteekenende buurpraatjes staan. De achtergrond
ervan is echter veelal niet zonder tragiek; men zou o zoo gaarne naar Friesland
wederkeeren, maar wordt ervan weerhouden, wetend, dat het Oude Land geen bestaan
meer aan de eenmaal uitgewekenen zou bieden. Ontroerend is het verder telkens te
lezen van de gehechtheid aan de Friesche taal. Het is dan ook in al deze getuigenissen,
dat de waarde van deze reisbrieven is gelegen: zij wijzen onbewust op het
tweeslachtige, op het onbevredigde vooral ook in het zieleleven van den landverhuizer,
die in dit geval geen Fries meer is en toch ook geen Amerikaan. Vandaar veelal het
onevenwichtige, het rustelooze in veler bestaan: het telkens veranderen van werkkring,
het wegtrekken naar andere steden, andere Staten, verschijnselen, die als kenmerkend
Amerikaansch worden beschouwd, maar vooral ook de eigenlijke landverhuizers,
de zoekers dus, kenmerken.
Zijn deze reisbrieven dus in de eerste plaats van belang voor vele Friesche gezinnen,
leden van het groote gezin, van hetwelk De Zee als een soort familievader is te
beschouwen, door dezen onbewusten achtergrond krijgen zij een meer algemeene
beteekenis.
Bijzondere waarde heeft nog het hoofdstuk over De Zee's bezoek aan de
nakomelingen der Doopsgezinden uit Balk, die in strijd juist met wat andere kerkelijke
gemeenschappen toonen, wel zeer sterk en al zeer vroeg zijn veramerikaanscht.
Talrijke foto's verhoogen de waarde van het werk en bewijzen, hoe, ondanks alle
Friesche sympathieën men niet tot het bouwen van Friesche of Nederlandsche
boerderijen en woningen in het algemeen komen kan. Vergeefs zal men, een hoogst
enkele uitzondering daargelaten en in strijd met de dan ook onjuiste opmerking op
1) Myn twadde Amerika-Reis troch Sjouke de Zee. Heerenveen, 1929.
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blz. 16, in Amerika, zoeken naar de op genoemde bladzijde vermeende ‘talrike
tsjeppehuzen en skûrren nei Fryske en Hollânske boutrant.’ Dr. J. VAN HINTE.

Verbetering.
In het artikel van Ds. Leendertz over de Nederlandsche Mennisten in Amerika zijn
tengevolge van het te laat ontvangen der verbeterde drukproef enkele fouten blijven
staan. De voornaamste verbeteren wij hier.
De aanhef moet luiden: Onder de meer dan twee honderdduizend Doopsgezinden
in Amerika.
De pater-jezuit, van wien sprake is, heet niet Joques, maar Jogues; Op den Groeff
moet zijn Op den Graeff; Willem Stieypers moet zijn Willem Streypers.
Voor erfkring, onderaan 2de kol. blz. 143 leze men eigen kring.

Buitenland
Het Tehuis voor Nederlandsche Zeelieden te Londen.

Het Tehuis voor Nederlandsche zeelieden te Londen.

In tegenwoordigheid van een 60-tal belangstellenden, o.w. vertegenwoordigers
van Nederlandsche instellingen en scheepvaartbedrijven in Nederland en Engeland,
leden van de Nederlandsche kolonie te Londen, heeft de Nederlandsche gezant, jhr.
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R. de Marees van Swinderen, op 18 September het Tehuis voor Nederlandsche
zeelieden te Londen geopend, naar welks totstandkoming reeds zoo lang was uitgezien
en waarvoor de Christelijke Nederlandsche Zeemansbond te Londen reeds een derde
van een eeuw heeft geijverd.
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Een der zalen van het Tehuis voor Nederlandsche zeelieden te Londen.

In zijn openingsrede drukte de gezant er zijn vreugde over uit, dat er een einde
gekomen was aan de ongerijmdheid, dat de Nederlandsche zeelieden in Londen geen
eigen tehuis hadden, een haven in het wereldverkeer, welke door Nederlandsche
schepen sedert eeuwen bezocht wordt en waar dagelijks honderden Nederlandsche
zeelieden vertoeven. De gezant bracht bijzonderen dank aan de edelmoedigheid van
Sir Henry Deterding en de heeren F.C. Stoop, Henry van den Bergh e.a. voor den
verleenden steun en aan de heeren C. Zuiver, W.L.A. van Oosterwijk Bruijn e.a.,
wier belangelooze ijver en stuwkracht de stichting van het Tehuis mogelijk hebben
gemaakt.
Professor dr. J.R. Slotemaker de Bruijne, voorzitter van de Ned. Zeemans Centrale,
dankte den gezant voor zijn toewijding aan deze zoo bij uitstek Nederlandsche
instelling. Ds. J. van Dorp, predikant van de Hervormde kerk te Londen, verwelkomde
het nieuwe Nederlandsche middelpunt in de wereldstad en schonk het een fraaien
gebonden bijbel. Namens de Ned. Zeemans Centrale spraken de secretaris ds. L.D.
Poot en de aalmoezenier H. Jansen.
Na den rondgang door het goed gelegen en keurig gemeubeld huis (6, Circus
Minories, E.C. 2), met zijn aantrekkelijke lees- en biljartkamers, bleven de gasten
nog eenigen tijd onder het genot van een geurig kop thee bijeen en zonden telegrafisch

Neerlandia. Jaargang 34

eerbiedige groeten aan Koningin Wilhelmina. Voorloopig treedt jonkvrouwe J.R.
Ortt uit Rotterdam als directrice op.

Afdeelingen
Het Feest der Haagsche Afdeeling.
‘'t Kan verkeeren’, zei Breero. Wie herinnert zich niet, betrekkelijk kort geleden de
zorglijke berichten over de Haagsche afdeeling; een S.O.S.-sein zelfs. En nu? Bij de
ontvangst in het ‘Kurhaus’ ter herdenking van het 30-jarig bestaan achtte de voorzitter
het veeleer noodig, te waarschuwen tegen overmoed. In elk geval heeft het
schitterende feest alle gedachte aan de vroegere benauwenis weggenomen. En toch
- had kolonel Oudendijk niet gelijk, toen hij, tegenover den hem toegezwaaiden lof
over het in dertig jaren bereikte, het aantal leden vergeleek met het aantal hoofden
der bevolking van Den Haag, en daar een schreeuwende tegenstelling vond? Verdient
het prachtige werk der afdeeling, verdient, in het algemeen, de zoo waarlijk
vaderlandlievende arbeid van het Algemeen Nederlandsch Verbond niet nog veel
krachtiger weerklank, niet een waarlijk algemeene medewerking en steun in geheel
Nederland? De welwillende beoordeelingen van bekende personen, bijeengebracht
in het feestnummer der Drie Dietsche Barken gaven reeds een klinkend antwoord.
De dag van 8 September heeft in de toespraken der vertegenwoordigers van de
Vlaamsch-Hollandsche vereeniging Hou en Trou, den Pensioenbond van Indische
ambtenaren, het hoofdbestuur der Nederl. vereeniging voor den volkszang, het
Nederl.-Indonesisch Verbond, de Haagsche Afdeeling der Ned. Zuid-Afr. Vereeniging,
de vereeniging Onze Vloot, de Koninkl. zangvereeniging Cecilia, de vereeniging
Het Mobilisatiekruis, de vereeniging Nederlandsch Fabrikaat, de Haagsche
vereeniging voor vreemdelingenverkeer, afdeelingen te Maastricht, Curaçao en elders;
telegrammen o.a. van de Afd. Sumatra's Oostkust - doen hooren, dat wijd over het
stamgebied waardeering wordt gevonden. De kunstavond, die, na het feestmaal, den
dag besloot, heeft ook doen hooren en zien, hoe goed de afdeeling haar medewerkers
weet te kiezen; de uitvoering overtrof alle vorige. De rede van den voorzitter was
ernstig en belangrijk; opmerkelijk is het, dat kol. Oudendijk over het, ons allen zoo
gemeenzame onderwerp van den Nederlandschen stam, zijn geschiedenis, zijn streven,
steeds weer nieuwe dingen weet te zeggen. De ware beteekenis van deze
samenkomsten gaf hij aan met deze woorden in zijn slotrede aan tafel: ‘een groote
kracht voor ons ligt in den wil van cultureele vereenigingen, om met ons samen te
werken’. Meer dan ooit was 's middags en 's avonds die wil uit de hartelijke
toespraken, de rijke bloemgeschenken gebleken. In dit teeken kan ook het Algemeen
Nederlandsch Verbond overwinnen.

Ontvangst van leden der Vlaamsche opvoedkundige vereeniging.
Het bestuur dezer afdeeling heeft den 28sten Augustus een veertigtal leden der
Vlaamsche opvoedkundige vereeniging, die een studiereis maakten, om in Den Haag
verschillende inrichtingen van onderwijs te bezoeken, op een namiddagthee in
‘Boschlust’ ontvangen.
Het was een echt gezellige bijeenkomst, waarin de Vlaamsche dames en heeren
eens konden uitblazen van het vermoeiende werk van den dag. De Algemeene
Voorzitter, de heer De Kanter, en de Groepsvoorzitter, de heer Pattist, gaven door
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hun tegenwoordigheid blijk van hunne belangstelling. De afdeelingsvoorzitter, kolonel
Oudendijk, verwelkomde de gasten, de heer De Kanter sprak hen ook zeer hartelijk
toe en de voorzitter der Vlaamsche vereeniging, de heer Van Hoof, dankte in een
keurige redevoering voor de gastvrijheid en sprak tegelijkertijd zijn bewondering uit
voor hetgeen de leden der vereeniging op het gebied van het onderwijs in Den Haag
hadden gezien.

Taalwacht
Brievenbus.
Mr. L.D. Fr. te Amst. Het centraal Girokantoor is evengoed als het centrale
Girokantoor. Vgl. u maar eens: het bezwaard geweten met het bezwaarde geweten.

Neerlandia. Jaargang 34

164
Ir. E.L.O. te 's-Gr. Vriendelijk dank voor uw rijke en veelzijdige inzending. We
zullen trachten ze bij gedeelten te verwerken, omdat wij slechts over een beperkte
plaats in Neerlandia beschikken.

Daadzaak.
Terecht merkt de N.R. Ct. op: ‘Dus omdat de zonde al meer is gepleegd, dient zij te
worden voortgezet?’ Dit naar aanleiding van een opmerking over het verslag van
den Kolonialen Raad op Curaçao, waar de gouverneur het woord daadzaak handhaaft,
omdat het Ned. Burg. Wetb. en het Burg. Wetb. van Curaçao het gebruiken. Kunnen
deze 2 wetboeken daadzaak niet bannen?

Afgeladen.
Op zichzelf is afgeladen een goed Nederlandsch woord, dat de beteekenis van gelost
heeft, b.v. afgeladen schepen, wagens, enz. Daarom begrijpen wij evenmin als de
inzender den volgenden zin uit Het Vad.: Trams zwoegen afgeladen menschenmassa's
aan.

Container.
Het weekblad ‘Bedrijfsauto’ vroeg een Nederlandsch woord voor het bovenstaande
Engelsche, waarvoor de bekende firma Van Rijn en Co. (mosterd- en azijnfabrieken
te Utrecht), het Ned. pas aanbeveelt. Zoo komt zij tot: pastop, pasbak, paskist of
-kast, enz.

Algemiene Gearkomste
fen de
Nederlandsche Protestantenbond
halden op Woansdei 23 fen Wynmoanne 1912
to Ljouwert.
Itenslist.
Keninginnesop.
Lytse stikjes fleis, mei saus lekker tamakke.
Tarbot mei saus fen aeijen.
Kouwe-hazze - Andyvie.
Oksetonge - Tuseartsjes.
Hin - Ynleine fruchten.
Podding
Apels en parren en sok spil.
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It ien en oar efternei.
De bovenstaande spijs-, dischkaart konden de Friezen reeds in 1912 samenstellen;
elke Fries verstaat, wat er op staat. Kunnen alle Nederlanders verstaan, wat in 1929
op vele ‘menu's’ wordt meegedeeld?

Van een andere spijslijst.
Men zond ons een spijs- en dranklijst, die gebruikt wordt in de Pullmantreinen voor
het ‘parcours hollandais’.
Het is alles Fransch, wat de klok slaat. Of neen, er is een vertaling bij. U denkt
natuurlijk een Nederlandsche. Mis! Ze is in het Engelsch. Maar een bediende, die
geen Nederlandsch kent, althans niet spreekt, rekent met U af in Nederlandsche
guldens, omdat die op de lijn Parijs-Amsterdam het meest waard zijn.
En de Nederlandsche reizigers verzetten zich niet. We zijn toch wel goedzakken.

IJ en Y.
(Ingezonden).
In 1865 verscheen de ‘Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal’ van
De Vries en Te Winkel. In 1930 (dus 65 jaar later) zijn sommige Nederlanders nog
in twijfel omtrent de plaatsing van de ij en de y. Dit bleek weer eens, toen bij de
loting voor den dienstplicht ‘Nijkerk’ uit de bus kwam.
Volgens het Hbld. is voor de afd. Militaire Zaken ten stadhuize van Amsterdam
ij = y en dus zijn de namen met Nij de laatste van de N. De redactie vraagt of ‘Nijkerk’
moet geschreven worden ‘met een i, gevolgd door een j, of met de op twee (!) na
den laatste letter van het alphabet?
Deze vraag komt voor in een klein stukje ‘De loting voor de militie’ en wordt
overgenomen door de N.R. Crt. Een abonné van dit laatste blad merkt in een
ingezonden op: 1e. dat er sinds 1922 geen militie meer bestaat, maar wel dienstplicht,
hetgeen men zelfs in Den Haag niet schijnt te weten en 2e. dat de letter ij niet op
twee na de laatste letter van het alphabet is, doch op één na, ‘althans volgens de
Haagsche voorschriften van 1 ½ jaar geleden, welke tot heden niet werden gewijzigd
en welke aan duidelijkheid niets te wenschen laten.’
Indien men de bovengenoemde woordenlijst blz. 153 en 154 of ook maar het
allereenvoudigste school woordenboekje had geraadpleegd, zou men gezien hebben,
dat het Nederlandsche letterteeken IJ onder I staat en op Ig volgt. In elk woordenboek
kan men ook zien, dat de y een letterteeken is, dat hoofdzakelijk slechts in vreemde
(Grieksche) woorden voorkomt en daarom ook door de Franschen ‘i grec’ en door
de Duitschers ‘Ypsilon’ wordt genoemd.
Terwijl de elkaar opvolgende regeeringen elke wijziging of vereenvoudiging van
de spelling van De Vries en Te Winkel tegenhouden, laten zij de verschillende
departementen vrij, althans wat de ij en de y betreft, er een eigen spelling op na te
houden. Vermakelijk is het b.v. op het einde van de ‘Naamlijst’ van den Postchèque
en Girodienst (blz. 1710) nà de X eene Nederlandsche IJ te zien, waaronder dan op
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meesterlijke wijze IJ en Y door elkaar worden gegooid. Dat particuliere adresboeken
enz. zoo iets doen, is al erg genoeg, maar in regeeringsuitgaven ‘most dat niet magge!’
Zou de Taalwacht onze Regeering in dezen niet van raad kunnen dienen?
Een lid A.N.V.

Haagsche franskiljons nemen Delft in.
(Ingezonden).
De Wateringsche vest, de Phoenixstraat en de Westvest in Delft zijn, dank zij het
aanleggen van een tramlijn naar Den Haag, geworden tot wat de franskiljons een
boulevard zouden noemen. Om nu voor de trambestuurders de herinnering aan het
altijd veel mooiere buitenland niet uit te dooven, heeft de maatschappij gemeend de
snelheidbordjes voor de tram in het Fransch te moeten stellen. Want ‘uur’ begint
toch nog steeds niet met een h. En er staat heel duidelijk, wel op 5 verschillende
plaatsen 30 km/h.
De tram rijdt langs en door plaatsen van het zuiverste Nederlandsche verleden,
achter langs het huis van den Vader des Vaderlands!
Moeten nu bordjes, daar opgesteld, voor Nederlandsche wagenbestuurders een
Fransch opschrift dragen?
Bij een tochtje door Wassenaar, dat ik laatst maakte, zag ik ook daar de
verfransching door de Haagsche Tram.
R.W. STERN.

Hoofdbestuur
Handelingen van Hoofd- en Dagelijksch Bestuur.
- Het Hoofdbestuur bood aan H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus zijn
gelukwenschen aan. Het mocht een dankbetuiging ontvangen.
- Op het ontwerp der Nederlandsche Staatsbegrooting voor 1931 is de regeeringssteun
aan het A.N.V verhoogd van f 10000.- tot f 13000.-.
- Aan de familie van wijlen dr. A.H. Garrer, oud-voorzitter der Afd. Haarlem, heeft
het Dag. Bestuur een brief van rouwbeklag geschreven, waarin herinnerd wordt aan
de verdienste van den overledene voor het A.N.V.

Neerlandia. Jaargang 34

165
- Aan Cornelie van Zanten, de bekende Nederlandsche Zangleerares, zond het Dag.
Bestuur op haar 75sten verjaardag een gelukwensch.
- Het Hoofdbestuur was vertegenwoordigd bij de viering van het 30-jarig bestaan
der Afd. 's-Gravenhage en bood een bloemstuk aan.
- Het Dag. Bestuur heeft zich in verbinding gesteld met een groote Filmfabriek over
de wijze, waarop de Nederlandsche taalbelangen bij de klankfilm kunnen worden
bevorderd.
- In de plaats van den heer D. Hans, die wegens drukke bezigheden heeft bedankt,
is tot lid der Bestendige Commissie voor de Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen benoemd de heer P. Visser, referendaris van het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
- De plaatselijke commissie te Haarlem tot voorbereiding van het in 1914 wegens
den Wereldoorlog niet doorgegane 33ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres, heeft
het overschot van haar kas, groot f 606.02, overgedragen aan het Hoofdbestuur van
het A.N.V. dat deze som afzonderlijk zal beheeren en zal aanwenden ten bate van
het volgend Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
- Het Hoofdbestuur benoemde tot vertegenwoordigers:
A.J. Tiddens, Kanselier van de Nederlandsche Legatie te Caracas;
Mevr. Marianne H.W.v.d. Griend-Vaandrager te Lynden (Wash.).
E.D.J. Luening, Vice-Consul der Nederlanden te Newport-News (V.S.v.N.A.).
W.A. Joubert, Directeur van het Opleidingskollege te Paarl (Z.A.).
J.R. van Julsingha Blinck, Vice-Consul der Nederlanden te Tampa (Florida).
Jan Schreden, te Vancouver (Canada).
- Op verzoek van het Dagelijksch Bestuur stelt onze vertegenwoordiger te Ahwaz,
de heer P.P. ter Meulen, een onderzoek in naar den toestand der verwaarloosde
Nederlandsche graven in Perzie.
- De Streektalencommissie benoemde uit haar midden tot haar vertegenwoordiger in
de Commissie voor Streektalen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen:
den heer dr. H.J.E. Endepols.
- Het Hoofdbestuur benoemde tot leden der Taalwacht de heeren F. Dekker,
oud-kolonel der genie, en mr. J.J. Montijn, beiden te 's-Gravenhage, in plaats van
Mej. A. Klein en den heer D. Hans, die bedankt hebben.
- Voor een reeks lezingen in Vlaanderen hebben zich tegen den a.s. winter reeds
beschikbaar gesteld: de heer B.J. Koldewey bouwmeester te Voorburg en prof. dr.
Z.W. Sneller te Rotterdam.
- De voordrachten van de heeren dr. Japikse, prof- Nolet en prof. Sneller over
1830-1930 in de openbare vergadering van Groep Nederland gehouden op 7 April
1930, zijn in druk verschenen en in Noord en Zuid verspreid.
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- In den loop van dit jaar zijn duizenden gekleurde portretten Van H.M. Koningin
Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden onder Nederlanders en Stamverwanten
verspreid.
- Het Dagelijksch Bestuur verschafte aan pater De Geyter te Oostende, die een reis
door Noord-Amerika en Canada gaat maken voor de behartiging van stambelangen,
uitgebreide inlichtingen over onze medewerkers in die landen.
- Op 4 September had een 8-tal leden van het Hoofdbestuur een onderhoud met
Generaal Hertzog in het Zuid-Afr. gezantschapsgebouw te 's-Gravenhage. Onze
voorzitter bepleitte de belangen van het Verbond in Zuid-Afrika, de wenschelijkheid
der cultureele samenwerking van Afrikaners en Nederlanders en de instandhouding
der taalverwantschap. Generaal Hertzog nam met instemming kennis van die
wenschen en zegde toe, zijn invloed te zullen aanwenden, om de uitbreiding van het
aantal afdeelingen van het A.N.V. in Zuid-Afrika te bevorderen.
Voor het noenmaal, door Z.Exc. Dan. J. de Villiers ter eere van Generaal Hertzog
en Minister Havinga dien dag gegeven, was o.m. genoodigd onze algemeene
voorzitter.
- Het Hoofdbestuurslid Modest J. Lauwerijs, die een kunstreis door Zuid-Afrika
maakt, is overal met voorkomendheid ontvangen en geniet veel bijval.
- Bij de opening der Universiteit te Pretoria op 10 October zal het A.N.V.
vertegenwoordigd zijn door dr. F.V. Engelenburg, een der oudste leden en
oud-bestuurslid van de vroegere Groep Zuid-Afrika.
- Voor het te stichten Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria, waarover
prof. Bokhorst het beheer zal voeren, heeft het Hoofdbestuur verscheiden werken
betreffende de stambeweging ten geschenke gezonden.
- Het Hoofdbestuur heeft aan den heer P.J. Gerke, algemeen secretaris van Ned.-Indië,
te Batavia den zilveren eerepenning van het A.N.V. toegekend voor zijn verdiensten
als leider der van de Groep Ned.-Indië uitgaande Nederlandsche leergangen voor
inlanders.
- Op 22 September hadden eenige leden van het Dag. Bestuur een samenkomst met
Dr. A.A.L. Rutgers, gouverneur van Suriname, ter bespreking van de belangen van
het A.N.V. in dat overzeesch Nederlandsch gebiedsdeel.
- Aan den Nederlandschen Zeemansbond te Londen werden 100 tekstboekjes van
den bekenden zangbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ gezonden, welke voor
de eerste maal dienst deden bij de feestelijke herdenking van den 50sten verjaardag
van H.M. de Koningin op 1 September.
- Voor de lessen in het Nederlandsch, welke te Liverpool gegeven worden door den
heer Ph. R. Hugenholtz, verbonden aan het Nederlandsch consulaat, heeft het
Hoofdbestuur regeeringssteun gevraagd.
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- Het Hoofdbestuur en het bestuur van Groep Nederland zonden op 24 Sept. een
telegram van gelukwensch aan den Senaat der Technische Hoogeschool te Delft bij
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van die onderwijsinrichting.

Mededeelingen.
- De heer J.W. Roessingh van Iterson heeft zich bereid verklaard in de plaats van
den heer F. Dekker de zorg voor onze Stamboekerij op zich te nemen.
De heer H.J. Vooren blijft zich wijden aan het Stammuseum.
- De instelling der briefwisseling van Nederlandsche schoolkinderen met
Zuidafrikaansche stamverwantjes vindt veel bijval. Honderden aanvragen zijn naar
Zuid-Afrika gezonden en nog komt het bericht, dat vele Afrikanertjes op een
aansluiting wachten.
Liefhebsters en liefhebbers in Nederland, geeft U dus op aan Laan 34, waar de
aansluiting tot stand wordt gebracht.
Voor briefwisseling met een Engelsche dame te Melbourne, die Nederlandsch wil
leeren, hebben zich 5 personen aangemeld.
- Ten gebruike bij het onderwijs of ter versiering van schoollokalen zendt het A.N.V.
nu en dan prenten en platen met voorstellingen van mooi Nederland naar Zuid-Afrika.
Wie op dat gebied iets heeft, kan het in Laan 34 kwijt.
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- Onze rolprentendienst breidt zich steeds uit. ‘Nederland’ draait nog steeds in
Zuid-Afrika. Sedert de laatste opgaaf werd zij te Bloemfontein op Koninginnedag
vertoond. De Kaap geniet van onze Zuiderzee-rolprent. Overal groote bijval.
Naar de Ned. Vereeniging te Buenos Aires (Zuid-Amerika) zijn rolprenten
betreffende Ned.-Indië onderweg, welke ons welwillend in bruikleen werden afgestaan
door het Nederlandsche Departement van Onderwijs. In Paramaribo draaien
verscheidene onzer rolprenten.
Groep Antillen ontvangt elke maand door bemiddeling van Laan 34 een z.g.
‘filmjournaal’.
- Een nieuwe voorraad der bekende aatovlaggen van het A.N.V. is in de maak. Wij
kunnen weldra weer leveren. Men richte zijn aanvraag tot Laan 34.
- Het kantoor Laan 34 ontving in de afgeloopen maand o.m. bezoek van: H.J.
Bussemaker van Soerabaja, J. Buis van Johannesburg, den heer en mevrouw Besselsen
uit den Oranje Vrijstaat, Bourgeois (lid van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk)
uit Parijs, Nieuwenhuize (oud-lid van den Volksraad) uit Transvaal, mej. Nix uit
Rochester (V.S.v.N.A.), IJ. Mostert uit Delhi (N.A.) en mej. Marg. Neidl. die te
Weenen les in het Nederlandsch geeft aan Weensche kinderen en hun ouders.
- Neerlandia zal te beginnen met den nieuwen jaargang in een nieuw kleed en in
grooter omvang verschijnen.
- Voor den kalender Groot-Nederland 1931 zijn reeds vele bestellingen ingekomen.
Hij wordt allerwegen met waardeering besproken. Bestel hem, voor het ‘uitverkocht’
U teleurstelt.

Dr. Steins benoeming te Rome.
De benoeming van dr. J. Stein S.J. tot directeur van de Vaticaansche sterrenwacht
beteekent een nieuwe overwinning voor de Nederlandsche wetenschap. Deze instelling
heeft, in het bijzonder toen haar nieuwe inrichting en uitbreiding in 1910 gereed
kwam, haar ouden roem sterk verhoogd en niet gering is de verantwoordelijkheid,
thans op de schouders gelegd van den geleerde, die het werk van den hoogbejaarden
Oostenrijkschen pater Hagen zal voortzetten. Deze had reeds als leider der
sterrenwacht van de Georgetown-universiteit nabij Washington (D.C.) een grooten
naam, toen hij in 1906 naar Rome werd geroepen. Vier jaren lang heeft pater Stein
hem bijgestaan in het vernieuwingswerk en aldus gelegenheid gehad, de prachtige
instelling grondig te leeren kennen.
De heer Stein is op 27 Febr. 1871 te Grave geboren en werd op 20 Mei 1901 te
Leiden tot doctor bevorderd op een proefschrift over sterrenkunde, voor welke studie
hij ook eemgen tijd op de sterrenwacht te Washington heeft gewerkt. In 1905 ging
hij naar Tortosa in Spanje, op uitnoodiging van den leider der sterrenwacht aldaar,
om de metingen van de eclipskoorden bij de zonsverduistering te verrichten. Na een
kort leeraarschap in Nederland vertrok hij in 1906 naar Rome als assistent aan de
Specula Vaticana; bij zijn terugkeer werd hij verbonden aan het Ignatiuscollege te
Amsterdam.

Neerlandia. Jaargang 34

Belangrijke sterrenkundige geschriften zijn van pater Steins hand verschenen; zijn
hoofdwerk is het door hem geschreven tweede deel van pater Hagens leerboek der
veranderlijke sterren. Wegens zijn verdiensten voor de wetenschap hebben de
Nederlandsche Astronomenclub, de Ned. Ver. v. Weer- en Sterrenkunde en de Amst.
Weer- en Sterrenkundige kring hem kortgeleden gehuldigd en geschenken vereerd.
Op een man als Stein mag Nederland trotsch sijn. En evenzeer mag men
vertrouwen, dat dr. Stein in den vreemde steeds fier den naam zal hooghouden van
den ouden stam, die nog steeds in alle richtingen nieuwe loten schiet.

Dr. J Stein.

Nederland op z'n best.
Met 66 van de 74 uitgebrachte stemmen is de Nederlandsche dagbladschrijver dr.
M. van Blankenstein tot voorzitter der Internationale Vereeniging van bij den
Volkenbond geaccrediteerde journalisten benoemd.

Afrikaansch oordeel over Nederland en België.
De heer D.J.J. du Plessis van Durban, die na zijn Europeesche reis weer huistoe is,
schreef ons tot afscheid een oordeel over ons land. Hij en zijn vrouw hebben ‘'n baie
goeie en aangename indruk van ou Holland gekry.’ Zij hebben vele steden bezocht,
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kennis gemaakt met ‘Hollands bosse, duine en dyke’, genoten in het Rijksmuseum,
het Mauritshuis en het Muiderslot, waarvan hij ‘so veel in die Nederlandse letterkunde
gelees het’. Zij waren ‘verras oor Hollands roem op kuns- en alle ander gebied in
die groot verlede en oor die voorname plek wat Holland nog steeds in Europa beslaan.’
Nog deze aanhaling:
‘Die meeste vreemdelinge dink alleen aan klompe en wye broeke as hulle aan
Holland dink en die groot gewoel in die hawens van Amsterdam en Rotterdam, sowel
as die drukke verkeer op die strate was 'n angename verrassing.
‘Dit is tyd, dat Holland meer nadruk le op haar groot en bedrywige daaglikse lewe
as op die Volendammers, wanneer daar in die Buiteland reklame gemaak word.
Ons het ook die Nederlandse paviljon op die Antwerpse wereldtentoonstelling
besoek. Dit is verbasend wat 'n klein volk kan uitrig as hulle maar saamstaan en aan
hulle beste beginsels getrou bly.
Ek het amper vergeet om te meld hoe eerste klas ek ooral in België met Nederlands
tereg gekom het. Dit was aangenaam om te ondervind, dat Hollands net so gangbaar
is as Frans deur die oorgroots te gedeelte van België.’

Elfde Koloniale Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen.
De Secretaris van de Commissie van Voorbereiding verzocht ons plaatsing van het
volgende:
Wij kunnen thans mededeelen, dat deze leergang zal worden gehouden op 29-31
December a.s., te Amsterdam in de groote gehoorzaal van het Koloniaal Instituut,
Mauritskade.
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Het programma luidt:
Prof. dr. F.A. Vening Meinesz, hoogleeraar te Utrecht: ‘De Zeebodem van Indië’;
prof. dr. J.H. Boeke, hoogleeraar te Leiden: ‘Vergelijking van Ned.-Indië met
Britsch-Indië op economisch gebied’; K. van der Veer, leeraar aan de M.L.S. te
Buitenzorg: ‘De Inlandsche cultures op Java’.
Op den middag van den tweeden dag zullen rolprenten worden vertoond, o.m. de
Palembang-film, met toelichting door den Heer J.C. Lamster. Na afloop wordt een
bezoek gebracht aan het Koloniaal Museum.
De deelneming is opengesteld voor leeraren in de aardrijkskunde aan inrichtingen
voor voorbereidend hooger onderwijs, voor middelbaar onderwijs en tot opleiding
van onderwijzers- (-essen), benevens voor studenten in de aardrijkskunde en
aanverwante vakken van wetenschap. Van de deelnemers zal een bijdrage van f 3.geheven worden.
Inlichtingen verstrekt de secretaris-penningmeester der Commissie van
Voorbereiding, dr. H.H. Zeijlstra Fzn., Singel 1, Deventer, bij wien men zich vóór
1 December a.s., door storting van bovengenoemde bijdrage op zijn postrekening
No. 66084, als deelnemer kan opgeven.

Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een organisatie, die haar
vertakkingen heeft over de heele wereld, overal waar Nederlanders gevestigd zijn.
Die organisatie kan een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar verre landen, waar
grootere of kleinere nederzettingen van Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij
zelf kunnen een steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond door middelen
aan de hand te doen om den band met het stamland te versterken. Het is dus in hun
en in ons belang, dat het hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt
daarvan mededeeling te doen aan het Verbondskantoor. Laan 34, Den Haag.

Verbetering.
In het Septembernummer is boven het berichtje over den wedstrijd, dien het tijdschrift
Luchtvaart heeft uitgeschreven, als opschrift gesteld, K.L.M. Dit moet zijn K.N.I.V.L.
(Koninklijke Ned. Indische Vereeniging voor Luchtvaart).

Voor Verbondsavonden.
Vervolg der opgaaf in het Sept.-nr.:
- Jacoba Flothuis-Van Dommelen, Oosterloostraat 7, Voorburg.
Voordracht van geestelijke en wereldlijke poëzie, schetsen, vertellingen,
tooneelstukken in proza, lezingen over dichters, enz.
- Ferd. Kloek, toonkunstenaar, Nassaulaan 21, Hilversum.
Kunstavonden van Nederlandsche muziek, ook van eigen werk voor piano, orgel,
zang; voordracht met begeleiding.
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- Robrecht van der Spurt, toonkunstenaar, bestuurder van de Wilford-Muziekschool,
Justus Lipsiusstraat 5, Brussel.
Voordrachten over verschillende beroemde toonkunstenaars met uitvoering hunner
klavierwerken.
- Q.J. van Trigt, Noordnederlandsch en Vlaamsch liederzanger, Th.-de-Baisieuxstraat
246, Laken-Brussel.
Dietsche kunstavonden in samenwerking met den klavierspeler Robrecht van der
Spurt.
- Johan Koning, genoemd in de vorige opgaaf, verzoekt ons te melden, dat zijn adres
is: Prins Albertlaan 19, Voorburg en dat tot zijn onderwerpen behoort: Uit en over
zijn bekroonden kolonialen roman Het Verloren Land.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mevr. J.E. van Burg-De Buck, vroeger Tandjong Karang.
Mevr. H.C.J. Rellum-Corte, onderwijzeres, vroeger Paramaribo.
W.E. Peltzer, vroeger 16 Lancaster Gate Terrace, Londen W.2.
A.C. Burgersdijk, vroeger Chef Ace. Dienst Mij. Nederland. Batavia.
Dr. J. Witkamp, vroeger Buitenzorg (N.I.).
H.J.L. Beek, vroeger Buitenzorg (N.I).
E. Vogelaers, vroeger Minkelersstraat 172, Leuven.
J.L. Slavenburg Jr., vroeger 232 South Norwood Hill, Croydon (Engeland).
A.H. Kooyker, Ref. B.B. vroeger Buitenzorg (N.I.).
C.G. Andrews, vroeger 57 Birchanger Rd., Londen.
C.J. Rose, vroeger 317 Brown Hill Rd., Catford (Engeland).
Mej. E.J. de Jonge, vroeger: Klaaswaalsche straat 17, Schiedam.
E. Vervoort, vroeger: Hoogstraatje 9, Mechelen.
H.J. Herbst, vroeger: Nasionale Pers, Keeromstr., Kaapstad.
A.P.J. Berger, vroeger: Fort Amsterdam, Curaçao.
J. Hulst, vroeger: Fort Amsterdam, Curaçao.
D. Huurman, vroeger: Huis 108, Emmastad (Curaçao).
J.L. Stoit Dijck, vroeger: Curaçao.
C. Eikens, vroeger: Pension Centrum, Medan (N.I.).
Mevr. Raasveld, vroeger: Paleisweg 35, Medan (N.I.).
Van Spaandonck, vroeger: Van Meylstraat 19, Molenbeek (België).
Dr. Zeegers, vroeger: Van Volxemlaan 378, Brussel.
Mej. C. Meinesz, vroeger: Wilhelminalaan 26, Zeist.

Wie onzer lezers kan inlichtingen verschaffen over Cornelis de Kretser, van
Cuilemborg, die als adelborst in Februari 1661 met het schip ‘Het Wapen van Holland’
naar Ceilon vertrok?

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Drs. E.L. Kramer Jr., Middensteiger 16,
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Rotterdam.

Willy Hollenkamp, Hoogstraat 372,

Rotterdam.

J.H. Henkes, Dir. N.V.J.H. Henkes' Distilleerderij, Heemraadsingel 104,

Rotterdam.

P.J.A. van der Cammen, Pastoor, Deken van Delft, Voorstraat 26,

Delft.

Allen opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
G. Vos, Bedrijfsleider, Fa. Gebrs. Bervoets, Wijnhaven 17,

Delft.

J.D. Heineken, Boekhandelaar, Hippolytusbuurt 4,

Delft.

Joh. H. Niesten, Bazar, Jacob Gerritstraat 12,

Delft.

J.L. Berlijn, Koopman, Voorstraat 8,

Delft.

B. Judels, Dir. N.V. Vereen. drukkerijen Judels en Brinkman, Choorstraat 47,

Delft.

C. Kratz, (fa. E. Kratz), Groote Markt 20,

Rotterdam.

A. van Aken, Dir. N.V. ‘de Leydsche Poort’, Korte Hoogstraat 3,

Rotterdam.

Greve, Hoogstraat 370,

Rotterdam.

W.H. Driessen, Deurwaarder, Bergsche laan 170a,

Rotterdam.

J.N. van Engelenburg, Deurwaarder, Van Cittersstraat 45,

Rotterdam.

J. Westmijse, Wijnhaven 66,

Rotterdam.

Aug. Henkes, Dir. N.V.J.H. Henkes' Distilleerderij, Mathenesserlaan 381,

Rotterdam.

W. Kolk, Mondarts, Maliesingel 23,

Utrecht.

J.W.B. Le Gué, Kantoorboekenfabriek, Pieterstraat 5,

Utrecht.

A. Smit, Schilder, Moreelselaan 27,

Utrecht.

L. Engelsman, Gloeilampenfabriek ‘Utrecht’, Mariaplaats 15,

Utrecht.

H. Esmann, Juwelier, Steenweg 8,

Utrecht.

Dr. J. Korswagen, vroeger Albertgasse 5/11,

Weenen.

Dr. L.G. den Berger, vroeger Buys Ballotstraat 16,

Den Haag.

A. van Sloten, vroeger Pieter Kiesstraat 60,

Haarlem.

J.W. Meyjes, vroeger 82 Portland Place,

Londen W
1.
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J. van der Kuy, Tand.-Techn. Laboratorium,
Ripperdapark 24,

Utrecht.

J. Holtrust, Overboschlaan 11,

Bilthoven,

M.F. Lambeek, Schotersingel 37rood,

Haarlem.

J. de Loor, fa. De Loor, Meubelmakerij, Smedestraat
11,

Haarlem.

J. van den Bosch, Expediteur, Smedestraat 37-39,

Haarlem.

H. Kruuk, Venduhuis ‘Die Haghe’, Scheveningsche
Veer 21,

's-Gravenhage.

H.A. Th. van Dam, Deken van 's-Gravenhage,
Willemstraat 2,

's-Gravenhage.

Jac. W. de Leeuwe, Ivoordraaier, Molenstr. 13,

's-Gravenhage.

J.P. Duykers, Parkstraat 101,

's-Gravenhage.

J.C. Lamster, Archimedesstraat 41,

's-Gravenhage.

Mr. Kasse Zegel, Dir. Vereenigde
Consultatietatiebureaux voor den Middenstand, Spui
143a,

's-Gravenhage.

M. Koster, Groothandelaar in uurwerken, Plantage
Badlaan 22,

Amsterdam C.

Joh. Jansen, Koopman, N.Z. Voorburgwal 252,

Amsterdam C.

J.G. Spekman, Dir. N.V. Dagblad ‘De Grondwet’,

Roosendaal.

J. Steijns, Apotheker,

Roosendaal.

J.D.A. Schils, Red. Dagblad ‘de Grondwet’,

Roosendaal.

H. de Jager-Kok, Singel 212,

Dordrecht.

A. v. Dijk, Machinefabrikant, Aelbrechtskolk,

Delfshaven.

H. Poot, Brood- en beschuitbakker, Aelbrechtskolk 21, Delfshaven.
W. Bergeren, lid fa. J.A.v.d. Wilde, Aelbrechtskolk 35, Delfshaven.
J. Langendam, Dir. N.V. Rott. Meubelhandel,
Aelbrechtskolk 39,

Delfshaven.

E. Zevenhuizen, Glashandel, Aelbrechtskolk 41,

Delfshaven.

Johannes H. Savert, fa. 's-Gravenhaagsche Sleepdienst, Delfshaven.
Aelbrechtskolk 9,
P. de Geus, Burgemeester,

Hellevoetsluis.

J. Erkelens, Commissaris van het Loodswezen,
Kanaalweg W.Z. D 44,

Hellevoetsluis.

C.J.v. Bommel, Ontvanger, Kanaalweg O.Z. E 45b,

Hellevoetsluis.
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J.v.d. Wiele, Westkade 70,

Hellevoetsluis.

G. Gebraad, Hoofd eener School,

Hellevoetsluis.

C.J. van Burken, Postdirecteur,

Hellevoetsluis.

A.L. Suer, Opzomerlaan C11,

Hellevoetsluis.

J. van Engelen,

Hellevoetsluis.

P. Essenberg, Westkade 30,

Hellevoetsluis.

F.J. Swart, Gemeente-Secretaris,

Hellevoetsluis.

C.M. Langeveld, Oostzanddijk 52,

Hellevoetsluis.

J.C. Huber, W. de Zwijgerlaan 29,

Schiedam.

Allen opg. door den heer
Jac. Post, 's-Gravenhage.
S. van Essen, Graaf Wichmanlaan 41,

Bussum.

J.A. Bueno de Mesquita, Van Blankenburgstraat 67,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer F.
Oudschans Dentz,
's-Gravenhage.
G.H.C. Cramer, Gep. Majoor, Raamweg 39,

's-Gravenhage.

Mevr. A. Cramer-Stegeman, Raamweg 39,

's-Gravenhage.

Beiden opg. door den heer
F. Dekker, 's-Gravenhage.
Ir. W.A. Hoek, Dir. Mij. Oxygenium, Burgem.Knappertlaan,

Schiedam.

N.W. van Gelder, Dir. R.H.B.S., W.-de-Zwijgerlaan,

Schiedam.

Beiden opg. door het
bestuur der Afd. Schiedam.
Mr. A. van der Minne, Ambtenaar oud-gemeentearchief, Amsterdam Z.
Ceintuurbaan 79 I,
K.D. Hartmans, Wetensch. archief-ambt. 2de kl.,
Corn.-Krusemanstraat 1boven,

Amsterdam Z

Beiden opg. door den heer Kits Nieuwenkamp,

Amsterdam Z

Begunstiger.
J.v.d. Ham Jz., Boek- en papierhandel,

Hellevoetsluis.

Opg. door den heer Jac.
Post, 's-Gravenhage.
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Jongeliedenafdeeling.
R.v. Eyle Jr., Juliana v. Stolberglaan 143,

's-Gravenhage.

Groep Ned. Indië.
Ir. D.A. Arends,

Batavia.

G. Kuperus,

Batavia.

S.A. de Flines,

Batavia.

H.J.J. Meischke,

Batavia.

J.C. Backer Overbeek,

Batavia.

Mej. Mr. L.J. Brugmans-Martens,

Batavia.

Mevrouw Bekkering,

Batavia.

Mr. J.A.J. Meijer,

Batavia.

Mej. J. Koster,

Batavia.

Mej. M.S. de Jager,

Batavia.

J.S. de Leeuw, Thesaurier-Generaal,

Batavia.

F.P. Roos,

Batavia.

P.J. Feteris, Luit. t/Zee 1ste kl.,

Batavia.

G.H. van Voornveld, Insp. Gen.
Thesaurie,

Batavia.

Dr. P.J. Koels, Leeraar Lyceum,

Batavia.

V.N. Harms,

Mr. Cornelis.

M. Malkan, Opz.,

Den Pasar (Bali).

R. Rachmanoe, Algemeen Ontvanger,

Den Pasar (Bali).

M. Isakh, Commies,

Den Pasar (Bali).

J. Chr. Rapp, Controleur B.B.,

Bangko (Djambi).

Allen opg. door het
Bestuur van Groep
Ned.-Indië.
H.M.J. Hesterman,

Palasari, Tjimahi (Java).

Mr. M. van Weel, Boenkoelpark 25,

Soerabaja.

Mr. C.J. Nierstrasz, Julianaboulevard 19, Soerabaja.;
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Allen opg. door Mr. Soerabaja.
C.M.J. Herckenrath,
R. Hartmans, Insp. L. O.

Batavia.

Opg. door den heer
J.J.M. van Dam.
Den Pasar (Bali).
Pieter van Loenen, Gebeo,

Bandoeng.

Groep Ned. Antillen.
D.H. de Groote, C.P.I.M.,

Emmastad.

H.G. Swavez, IJzerstraat 56,

Willemstad.

Beiden opg. door het
Bestuur van Groep
Ned.-Antillen.

Groep Suriname.
Mej. J. Waller, Oranjestraat,

Paramaribo.

H. Rodrigues, Maagdenstraat 12,Paramaribo.
H. Salm, Waterkant,

Fort Zeelandia.

A. Gallée,

Fort Zeelandia.
Allen opg. door het
Bestuur van Groep
Suriname.

Buitenland.
François Beun, t/k Curaçao Trading Cy, La Guayra (Venezuela).
Opg. door den heer A.J. Tiddens,

Caracas.

S.J. van Ewijck-van de Bilt, t/k Ass. Mij. Kaapstad (Z. Afr.).
‘De Nederlanden’, South-West House,
Opg. door het Bestuur der Afd.

Kaapstad.

J. Buis, Nationale Partijclub,
Lovedaystraat,

Johannesburg (Transvaal).
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Opg. door den heer F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

Verbetering
In het vorig nr. wordt op blz. 148 vermeld, dat de heer Post de Bisschop van Haarlem
als beschermend lid heeft aangebracht (zie blz. 131 Augustusnummer). Dit moet
zijn: de Aartbisschop van Utrecht.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond, zetel te Dordrecht, kantoor
houdend te 's-Gravenhage, waarvan de Wet (Statuten) is goedgekeurd laatstelijk bij
Koninklijk Besluit van 12 December 1929, no 65, de som van.......................gulden,
uit te keeren binnsn...........maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten.

[Nummer 11]
Stamdag.
Wij herinneren hiermede aan den Stamdag, die Zaterdag 20 December a.s. in Pulchri
Studio te 's-Gravenhage zal worden gehouden. (Aanvang 's morgens 11 uur).
De volledige dagorde wordt in het Decembernummer opgenomen.

Gent vernederlandscht
Eindelijk is dus een begin gemaakt met de volledige, hoewel geleidelijke
vernederlandsching van de Rijksuniversiteit te Gent. ‘Eindelijk!’ schrijven wij, want
reeds 114 jaren is het geleden, sedert deze Universiteit door koning Willem I der
Nederlanden werd gesticht, terwijl 102 jaren geleden Thorbecke, die hoogleeraar
was in de oude Arteveldestad en er behalve in het Latijn, evenals prof. Schrant, ook
in het Nederlandsch onderwijs gaf, reeds voor een hooger onderwijs door middel
van de landstaal pleitte. In 1835 werd het Latijn, als wetenschappelijke taal, bij
koninklijk besluit, door het Fransch vervangen, iets waartegen echter, in 1840 al, de
inwoners van meer dan tweehonderd Vlaamsche gemeenten, die de gelijkstelling
van het Nederduitsch en het Fransch in de Staatsuniversiteiten vroegen, verzet
aanteekenden. Ook later nog werden protesten gehoord en verzoekschriften aan de
regeering gezonden, maar het zou tot 1896 duren alvorens, door het 23ste
Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres, te Antwerpen, de wagen voor goed
aan het rollen werd gebracht. Op voorstel van Pol de Mont kwam een
propagandacommissie tot stand, waarin zitting namen: Max Rooses, Jules Obrie,
Mac Leod, J. de Vriendt, Fl. Heuvelmans, Julius Sabbe en Pol de Mont. Later kwamen
er nog bij: Lodewijk de Raedt, August Vermeylen, J. Vercoullie, De Bruycker, August
Borms, M. Rudelsheim, Schamelhout, Louis Franck, Kamiel Huysmans, Fr. Van
Cauwelaert en Hippoliet Meert. Het waren of werden allen leden van het A.N.V. en
het was Hippoliet Meert, de spil van het A.N.V. in Vlaanderen, die niet alleen het

Neerlandia. Jaargang 34

orgaan der Commissie, ‘De Vlaamsche Hoogeschool’, opstelde, maar tot in Augustus
1914 de heele werking centraliseerde en aldus ook feitelijk leidde.
Er zou een zeer lijvig boekdeel te schrijven zijn over den strijd voor de
vernederlandsching van de sedert 1835 den Vlamingen ontnomen Universiteit, waarbij
ook de eerste verwezenlijking, onder de Duitsche bezetting, van 1916 tot 1918 niet
zou mogen worden vergeten, terwijl de hervatting van de propagandawerking, na
den terugkeer der Belgische regeering uit Frankrijk en de daarmede gepaard gaande
sluiting der Nederlandsche oorlogsuniversiteit te Gent, meer dan één hoofdstuk zou
beslaan. Nog 12 jaren zouden verloopen, alvorens de plechtige belofte, in 1918 door
koning en regeering aan de Vlaamsche frontsoldaten en burgers gedaan, de treurige
proef met de zoogenaamde Nolfwet terzijde gelaten, in vervulling zou gaan.
Dit historisch oogenblik nu - een der hoogtepunten in de geschiedenis der
Vlaamsche herwording - hebben de vele honderden Vlaamsche studenten, academici
en andere belangstellenden mogen beleven, die 21 October jl. de opening van het
academische jaar 1930-1931 in de aula van het oude Universiteitsgebouw aan de
Volderstraat, met het aan koning Willem I herinnerende opschrift onder het
gevelfronton, bijwoonden. Het waren, voor de in den
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strijd vergrijsde Vlamingen, meer nog dan voor de studeerende jeugd, die het verleden
niet heeft beleefd, werkelijk aangrijpende oogenblikken, toen de aftredende rector,
prof. Meeuwissen, na een lange, voor de meesten vervelende rede over Moderne
Scheepsbouwtechniek, zich tot de jeugd, door honderden van geestdrift blakende
Vlaamsche studenten uit Gent, Leuven en B r u s s e l vertegenwoordigd, wendde en
haar toeriep: ‘Men zegt, dat gij Vlaamsche idealisten zijt. Blijft het! Blijft trouw aan
uw ideaal, aan uwe taal, aan uwe k u l t u u r , aan uw Volk!’ Er ging als een electrische
schok door de zaal, die een d o n d e r e n d e ovatie ontketende. En toen p r o f .
Meeuwissen den Vlaamschen voorman, prof. dr. August Vermeylen, het rectorale
hermelijn over de schouders hing, bleek aan het stormachtig gejuich geen einde meer
te kunnen komen. Ook rector Vermeylen s p r a k nog eenige woorden, die recht tot
het hart van allen gingen en luidde aldus dit nieuwe tijdperk in. Volgens het
programma zou onmiddellijk daarop de Brabançonne worden gespeeld en daarna
De Vlaamsche Leeuw, maar, nauwelijks was de dirigeerstok van den kapelmeester
in de hoogte gegaan, of de heele zaal rees overeind en uit honderden kelen klonk
krachtig en bewust het opwekkende lied van den Vlaamschen Leeuw, tot tweemaal
toe herhaald. Van den Triomfmarsch van Gilson hoorde men eveneens zoo goed als
niets, overstemd als het orkest ook ditmaal werd door de zingende massa, die het
oude Wilhelmus had aangeheven. Statig weerklonk het breed zwellende lied onder
denzelfden koepel waar het, meer dan een eeuw te voren, ook wel zal zijn gehoord,
onze gemeenschappelijke kultuur ter eere!
Aldus is de Vlaamsche Universiteit eindelijk, na langen, zwaren strijd, geboren.
Voor Vlaanderen beteekent dit zooveel als de wederopneming in de rij der
kultuurvolkeren, waaruit het door aan zijn aard en wezen vijandige machten was
verdrongen. Voor onzen Dietschen stam en het aanzien van onze taal en beschaving
in de wereld is de vestiging te Gent van een Nederlandsche U n i v e r s i t e i t , met
een zoo hoogstaand man als rector Vermeylen aan het hoofd, eveneens van zeer vèr
dragende beteekenis, want Vlaanderen leeft nu weer, Vlaanderen streeft nu weer, en
gaat meer dan ooit een toekomst, het grootsche verleden w a a r d i g , tegemoet.
Neerlandia wenscht den Dietschen stam in het algemeen en den Vlamingen in het
bijzonder van harte geluk met dezen hoogdag in de Vlaamsche beweging.
Moge hij het begin zijn van een nieuw bloeitijdperk der Nederlandsche beschaving
in Vlaanderen.
21 Oct. 1930.
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Prof. dr. August Vermeylen, rector der Gentsche Universiteit.

Gentsche Hoogeschool.
De Bibliothecaris van de Gentsche Hoogeschool, Dr. Paul van Oye, heeft de
Boekencommissie verzocht Nederlandsche proefschriften te verzamelen ten behoeve
van de nieuwe en dus zeer onvolledige boekerij.
Gaarne zal onze Boekencommissie zich met de verzameling en verzending daarvan
belasten.
Wie wil voor dit goede doel proefschriften en mogelijk ook andere in het
Nederlandsch geschreven wetenschappelijke werken aan ons afstaan?
Het adres onzer Boekencommissie is: Laan 34, 's-Gravenhage.
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Nederland
De geluidsfilm in Nederland.
Er bestaan op het oogenblik twee in aard verschillende geluidsfilmstelsels, één waarbij
het bij het beeld behoorende geluid op een gramofoonplaat wordt vastgelegd, welke
plaat dan bij de projectie volkomen synchroon met de beeldfilm loopt. In de tweede
plaats een stelsel, waarbij de, door een microfoon in electrische trillingen veranderde
geluidstrillingen, een glimlichtlamp doen opflikkeren; deze lichtflikkeringen worden
op een filmband gefotografeerd; dit ‘geluidsbeeld’ wordt op de positieffilm naast
het filmbeeld afgedrukt. Bij de projectie loopt het smalle geluidsstrookje tusschen
een vaste lichtbron en een foto-electrische cel. Er wordt dus afwisselend meer en
minder licht doorgelaten, welke lichttrillingen door de foto-electrische cel in
electrische trillingen worden veranderd. Luidsprekers veranderen deze electrische
trillingen ten slotte weer in geluidstrillingen.
Dit laatste, lichtgeluidsfilmstelsel, heeft verschillende voordeelen boven het
platenstelsel. In de eerste plaats kan men, door het geluid te ‘fotografeeren’,
geluidstrillingen tot een frequentie van 12000 per seconde vastleggen, terwijl de
gramofoonplaat gemeenlijk niet hooger dan tot 6000 tot 8000 frequenties komt. Bij
de lichtgeluidsfilm wordt daardoor het geluid zuiverder; de z.g. boventonen, die de
verstaanbaarheid van de spraak bepalen, die ook het timbre van stem of instrument
aangeven, komen slechts hierbij tot hun recht.
Alle principieele geluidsfilmpatenten zijn, wat Europa betreft, in handen van het
Tonbild Syndicaat A.G., dochter Mij der Internationale Mij voor Acoustiek.
Nederlandsch kapitaal beheerscht dus de Europeesche geluidsfilmnijverheid.
In Amerika zijn deze patenten in handen van de Western Electric en de General
Electric/Radio Corporation.
Bij de eind Juli tusschen de Europeesche en Amerikaansche belanghebbenden
gesloten overeenkomst van Parijs werd de geheele wereld tusschen de twee partijen
verdeeld. Nederland kwam daarbij met Nederlandsch-Indië, geheel onder invloed
van de Europeesche groep (Tonbild Syndicaat).
Dit wil zeggen, dat er in ons land geen werkelijke geluidsfilms gemaakt kunnen
worden zonder toestemming van en zonder betaling van vergunning aan de
Europeesche geluidsfilmgroep. Wat men hier te lande wél kan doen, is het maken
van geluidsfilms met gramofoonplaten, waarbij men echter geen groote speelfilms
kan opnemen. De groote films, waarbij het geluid op gramofoonplaten is vastgelegd
(Vitaphone b.v.) worden gemeenlijk eerst als lichtgeluidsfilm opgenomen. Dan wordt
de film ‘geknipt’ en, wanneer de eindvorm gereed is, wordt alles van film op plaat
overgebracht.
Voor het maken van Nederlandsche geluidsfilms komen eigenlijk slechts de
bestaande groote filmondernemingen in aanmerking. In de eerste plaats de
Europeesche ondernemingen (Duitschland, Frankrijk of Engeland), die in
samenwerking met het Tonbild Syndicaat geluidsfilms maken.
Het Tonbild Syndicaat maakt slechts bij uitzondering films in eigen beheer; haar
taak bestaat in het leveren en beschikbaar stellen van opname-inrichtingen en in het
maken van de geluidsopname voor een bestaande filmonderneming. Het Tonbild
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Syndicaat staat dus in verbinding met vrijwel alle belangrijke Europeesche
producenten. Men zou kunnen nagaan, of één daarvan bereid zou zijn een
Nederlandsche geluidsfilm te maken.
De mogelijkheden van een geluidsfilm in de Nederlandsche taal zijn, in theorie,
van drieërlei aard. In de eerste plaats kan er een in Nederland opgenomen film, naar
een beslist Nederlandsch scenario gemaakt worden. In de tweede plaats kan men van
een bestaande internationale speelfilm een Nederlandsche uitgave maken; en in de
derde plaats kunnen er kleine bijfilms, journaals en dergelijke in het Nederlandsch
opgenomen worden.
De eerste mogelijkheid komt voor het oogenblik waarschijnlijk niet in aanmerking.
Het afzetgebied in Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika en de Nederlandsche
overzeesche gebieden is te klein, dan dat een filmonderneming, die groote en goede
films maakt, onmiddellijk met een zuiver Nederlandsche film zou willen beginnen.
Een dergelijke film kost enkele honderdduizenden guldens en de brutoopbrengst in
Nederland is voor een film, die goed gaat, niet meer dan f 60.000 tot f 100.000.
De derde mogelijkheid is reeds door verschillende ondernemingen aangegrepen.
Amerikaansche en Duitsche filmondernemingen maken hier journaalopnamen;
maakten kleine stukken in 1 bedrijf (Paramount b.v.) terwijl ook een
Engelsch-Duitsche onderneming in Londen een revue-film heeft gemaakt, waarin
ook Nederlandsch werd gesproken. Maar voor de verspreiding van de Nederlandsche
taal, de Nederlandsche gedachte is in de eerste plaats de groote speelfilm van
beteekenis. De film, die ten slotte het publiek trekt en waarnaar men meer ziet en
hoort dan naar een onbeteekenend bijfilmpje.
Voorloopig blijft waarschijnlijk slechts de tweede mogelijkheid: het maken van
een Nederlandsche uitgave van een bestaande goede speelfilm. (ik denk daarbij aan
films zooals: Sous les toits de Paris, een kunstwerk van den Franschen cineast René
Clair; aan de Dreyfus-film, een van de beste geluidsfilms die Duitschland tot dusver
gemaakt heeft).
De geluidsfilmtechniek laat namelijk toe, dat men bij een reeds bestaande film,
later weer nieuw geluid, een nieuwen dialoog maakt. Enkele scenes zouden nieuw
gemaakt kunnen worden, wat beeld en geluid beide betreft.
Het Tonbild Sydicaat zou kunnen nagaan, of een bestaande filmonderneming
bereid zou zijn een dergelijke proef te wagen; wat de kosten daarvan zouden zijn,
en welke mogelijkheden dit opent.
Zeer vermoedelijk zou men een dergelijke proef aantrekkelijk moeten maken,
doordat het Alg. Nederlandsch Verbond het beschermheerschap over een dergelijke
film aanvaardde; waardoor de fabrikant de zekerheid van een goede propaganda zou
hebben.
Op deze wijze zou het mogelijk zijn een voorbeeld te scheppen; het resultaat
daarvan zou dan waarschijnlijk ook anderen er toe brengen, in samenwerking met
het Alg. Ned. Verbond Nederlandsche geluidsfilms te maken. Mij is bekend, dat,
indien b.v. van Nederlandschen kant de Europeesche geluidsfilmnijverheid een goed
scenario kreeg, naar een Nederlandsch historisch gegeven, de kans voor later, op een
volkomen Nederlandsche geluidsfilm, niet al te gering behoeft te zijn. Ook in deze
richting zou wellicht het Alg. Ned. Verbond de tot stand koming van Nederlandsche
geluidsfilms kunnen bevorderen.
GER. H. KNAP.

Neerlandia. Jaargang 34

172

Boekendag
Van onze vroegste kinderjaren komen wij in aanraking met het boek; die indrukken
zijn onuitwischbaar. Wij herinneren ons de prentjes, waarvan ons verteld werd op
grootmoeders schoot; wij kunnen nog treuren om zeker ‘Boek der allermooiste
volkssprookjes’, bij het opwassen waanwijs verwaarloosd en zelfs ‘antiquarisch’
niet meer te krijgen. Uit een Sint-Niklaasverhaal is het prentje van den Sint in den
boekwinkel ons het langst bijgebleven - misschien door het geheimzinnige,
ondoorgrondelijke van al die wonderen langs de wanden.
Er is een tijd in ons leven, dat wij schuw zijn voor het boek. Het overweldigt ons,
wanneer men ons vertelt van ‘belezen’ menschen, terwijl wij zelf staan aan den rand
van dezen oceaan. Later leeren wij doordringen in een boek; begrijpen, dat het niet
gaat om het verhaal, maar om hetgeen den schrijver op het hart lag. En dat kunnen
wij soms wondergauw voelen. Wie zoo ver is, leest vlug; niet met de vlugheid van
het bakvischje, dat alleen naar het slot kijkt, maar met het snelle begrip van een
mensch, die zijn vriend herkent aan een handdruk. Boeken zijn onze vrienden - en
de gemakkelijkste. Zij komen, wanneer wij naar hen verlangen en gaan weer, wanneer
wij willen. Zij geven aldoor en vragen niets dan onze aandacht.
De groote, voor ons heele leven zoo kostbare kunst van lezen leeren ons de
openbare leeszalen en boekerijen, die sedert vele jaren in steeds grooter aantal in
Nederland worden gesticht; onze uitgevers en schrijvers over de geheele wereld zijn
daar onze leermeesters en verzorgers.
De ‘Wereldbibliotheek’ zendt sinds drie jaren met groot welslagen
boekententoonstellingen uit in Nederland en Vlaanderen. ‘Boekendagen’ worden in
verschillende Europeesche landen gehouden, schouwingen van de vreedzame
wapenen, waarmede wij tegen het leven ten strijde trekken, zonder welke wij
ondergaan in dien strijd. Welhaast niemand meer is blind voor de geweldige
beteekenis van dat harnas. Ook de thans 50-jarige Ned. Uitgeversbond1) zal 15
November zulk een Boekendag houden; op verschillende wijzen zal daar aandacht
worden gevestigd op de waarde van het boek door de radio; door de uitstallingen bij
de boekverkoopers; in de scholen; door de pers. De minister van Onderwijs heeft kan het anders? - den Bond verzekerd van zijn volle instemming.
De menschheid wordt gevormd en hervormd door het boek. ‘De ware universiteit
onzer dagen’, schreef Carlyle in zijn werk over Helden, ‘is een verzameling boeken’.
En, ofschoon de voordrachten der Volksuniversiteiten ook een machtig middel voor
de volksontwikkeling zijn, blijft de eigen boekenstudie onmisbaar voor de drie
eischen, die L. Simons, de grootmeester der Nederlandsche leesgemeenschap stelt
in zijn ‘Tot afscheid’: zelfontplooiïng, zelfverruiming en zelfverdieping. ‘De stem
van mannen en vrouwen van beteekenis wilt gij hooren?’ zoo vraagt hij, ‘neem een
boek, waarin zij zich uitgesproken hebben. Hun denken, voelen, zorgvuldig
neergelegd; elk in zijn eigen stijl! Gramofoonplaten in het oneindige! Het komt er
maar op aan, of ge de kunst geleerd hebt, een goed gramofoon voor u zelf te zijn!’
De Amerikaansche hoogleeraar Overstreet heeft een werkelijk ontwikkeld mensch
omschreven als iemand, die de gewoonte heeft, boeken te lezen, waarover hij denken
moet, waarmee hij te worstelen heeft en die, eenmaal tot zijn geestelijk bezit
1) Amsterdam, Heerengracht 124.
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geworden, hem rijker maken dan hij was. Simons schrijft: ‘een huis zonder
boekenschat is een leeg huis van cultuurlooze, leeghoofdige menschen’.
De bezielden, de rijken van verstand en gemoed moeten ons helpen, ons aan onszelf
ontdekken; met hen komen wij in gemeenschap door het boek. Weg de werkelijkheid!
De wereld met haar beslommeringen staat, terwijl wij lezen, steil op als de golven
der Roode Zee, bezworen door den staf van een grooten geest en rustig schrijden wij
voort. Verstaan wij de kunst van lezen, dan kan niets ons deren, zoolang wij verdiept
zijn in ons boek, dat een nieuwe wereld opent uit ons zelf. Het boek is het krachtigste
middel van vooruitgang; tot ontwikkeling en verbetering der maatschappij.
En, lest best, is het Nederlandsche boek het beste middel van gemeenschap voor
de over de heele wereld verspreide deelen van den Nederlandschen stam!

Voorzichtigheid geboden.
De plicht van elken goeden Nederlander om de Vlamingen te steunen in hun taalstrijd
brengt soms ook de noodzakelijkheid mee om stamgenooten, die hen in dien strijd
in den rug aanvallen, te brandmerken. Maar, we hebben het in den laatsten tijd in
twee gevallen ondervonden, men zij voorzichtig met het dadelijk als volle waarheid
aannemen van berichten omtrent zulke rugaanvallen.
Het Algemeen Handelsblad van 3 September j.l. bevatte een telegram uit Brussel,
meldende, dat er te Knocke relletjes plaats hadden, waarbij een groep Vlaamsche
studenten werden lastig gevallen ‘door een troep badgasten aangehitst door den
consul van Nederland te Brugge, Van der Haert, directeur der Gist- en Spiritusfabriek
aldaar.’
Wij brachten dat bericht onder de aandacht van den Minister van Buitenlandsche
Zaken, die ons antwoordde, dat, uit een ingesteld onderzoek ‘is komen vast te staan,
dat de Consul der Nederlanden te Brugge, de heer J.H.A. van der Haert, tijdens de
te Knocke plaats gehad hebbende anti-Vlaamsche betooging zich in zijn fabriek te
Brugge bevond.’
Diezelfde consul te Brugge zou volgens de (Brusselsche) Standaard een manifest
tegen de vernederlandsching der Universiteit te Gent in omloop hebben gebracht.
De Minister van Buitenlandsche Zaken, die naar de juistheid van dit bericht een
onderzoek deed instellen, deelde ons op ons verzoek mee, dat het bericht van de
Standaard, als zou de consul van Brugge een manifest tegen de vernederlandsching
der Gentsche Hoogeschool in omloop hebben gebracht, niet juist is.
Wèl heeft hij een manifest medeonderteekend, waarin aangedrongen wordt op
vrijheid van de huisvaders in de keuze van de taal, waarin hun kinderen onderricht
zouden genieten.
Wij meenen hierbij toch te moeten opmerken, dat een Nederlandsch Consul in
België beter zou doen, zich van elke inmenging in den taalstrijd te onthouden.
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Vlaanderen.
Groepsvergadering en Groepsdag op 16 Nov.
Zondag 16 November wordt, te Brussel de jaarlijksche algemeene Groepsvergadering
gehouden. Deze zal 's ochtends half elf aanvangen.
Na den middag heeft, samen met de herdenking der 35ste verjaring van het bestaan
van tak Brussel, een Groepsstamdag plaats, waar drie belangrijke actueele punten
door bevoegde sprekers zullen worden behandeld. Deze punten zijn: 1. de beteekenis
der volkstelling van 1930 voor den Nederlandschen stam in België; 2. de ontwaking
der Vlamingen op de Vlaamsch-Waalsche (Nederlandsch-Fransche) taalgrens; 3. de
intellectueele toenadering tusschen Noord en Zuid en de desbetreffende
Nederlandsch-Belgische overeenkomst.
Vervolgens: gezellige bijeenkomst.
Aan alle leden van Groep Vlaanderen zal een nadere afzonderlijke oproep, met
opgave van de uren en plaats van bijeenkomst, de namen der sprekers, enz. worden
gezonden.
Voor de Algemeen-Nederlandsch-Verbonders uit alle hoeken van Vlaanderen zoo Noord-Nederlanders als Vlamingen - zal deze dag een buitengewone en
ongetwijfeld zeer welkome gelegenheid bieden, om elkaar te ontmoeten en in
gezelligheid te verbroederen.
Het groepsbestuur en het bestuur van tak Brussel rekenen op een talrijke
deelneming.
M.J. LIESENBORGHS, Groepssecretaris.

Secretariaat Groep Vlaanderen.
Het telefoonnummer van den secretaris van Groep Vlaanderen is voortaan Brussel
33.58.75 in plaats van 3,58.75. Het adres blijft ongewijzigd: Slotlaan 13, St.
Lambrechts-Woluwe-Brussel. Alle mededeelingen betreffende de groep en de rubriek
Vlaanderen in ‘Neerlandia’ moeten aan dit adres worden gezonden.

Tak Brussel.
In de 6 October gehouden algemeene vergadering van tak Brussel, in het Maison des
Artistes, Groote Markt 19, werden, na een inleidend woord van den heer M.J.
Liesenborghs, voorzitter, de jaarverslagen van den heer Avez, secretaris en den heer
G.J. Hooijer, penningmeester, alsmede de juist bevonden rekeningen, onder
dankzegging van de aanwezige leden goedgekeurd. De toestand van den tak is, wat
het ledental betreft, bevredigend. Toch dient een krachtige propaganda, onder de
leden zelf, ingezet, teneinde dit ledental van ongeveer 260 tot ten minste 500 op te
voeren.
Besloten werd de 35ste verjaring der oprichting, te Brussel, van de eerste
stamvereeniging, waaruit het A.N.V. zou worden geboren. Zondag 16 November te
vieren.
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Een voorstel tot versterking der kasmiddelen, door het brengen der jaarlijksche
bijdrage op 20 fr. voor de gewone leden en 30 fr. voor de begunstigende leden, werd
eenstemmig goedgekeurd.
Ter vervanging van den heer M. Avez, ontslagnemend secretaris, werd Mr. G.
Heynderickx in het herkozen bestuur opgenomen.
Na een vruchtbare wisseling van gedachten over de werking van het A.N.V. te
Brussel ging de vergadering in de beste stemming, uiteen.

De vernederlandsching van het vrije middelbaar onderwijs.
Dank zij de krachtige pogingen, door de Vlaamsche katholieken en niet het minst
door de jeugd zelf, in West-Vlaanderen, sedert vele jaren reeds in het werk gesteld,
is de bisschoppelijke overheid, in deze provincie, eindelijk gezwicht voor den
opkomenden Vlaamschen vloed en heeft zij besloten over te gaan tot de
vervlaamsching, of juister vernederlandsching, der bisschoppelijke gestichten voor
middelbaar en hooger middelbaar onderwijs, in Vlaanderen ‘colleges’ geheeten.
Voor al de leervakken, zekere latijnsche taaloefeningen uitgezonderd, zal voortaan
het Nederlandsch de onderwijstaal zijn, terwijl aan het Fransch, als eerste vreemde
taal, meer zorg dan vroeger zal kunnen worden besteed. Deze vernederlandsching
wordt geleidelijk ingevoerd en zal natuurlijk eerst binnen een vijftal jaren volledig
zijn.

Herdenking Prosper van Langendonck.
Zondag 9 November zal het, op één dag na, tien jaar geleden zijn, dat een groepje
vrienden den Vlaamschen dichter Prosper Van Langendonck naar zijne laatste
rustplaats op de stedelijke begraafplaats te Evere-Brussel vergezelde. De Vereeniging
van Vlaamsche Letterkundigen brengt bij deze gelegenheid een bezoek aan het stille
graf, bij welk bezoek ook Tak Brussel van het A.N.V. zich zal aansluiten. Het feit
indachtig, dat Prosper Van Langendonck tot de allereerste leden van het A.N.V. heeft
behoord, verwacht het bestuur van Tak Brussel, dat de leden talrijk zullen opkomen
voor deze eenvoudige maar piëteitvolle plechtigheid. Bloemen zullen namens Tak
Brussel op het graf worden gelegd.
Men komt bijeen om 14 u. 25 bij de groote ingangspoort van de begraafplaats der
stad Brussel, te Evere.

Twee benoemingen.
Twee leden van tak Brussel van ons Verbond viel, in de afgeloopen maand, eene,
voor onze taal en cultuur in Vlaanderen, belangrijke benoeming ten deel. Het waren
prof. dr. August Vermeylen, die tot rector werd benoemd van de Rijksuniversiteit te
Gent, welke, eindelijk, de lang verwachte periode har er geleidelijke
vernederlandsching heeft zien aanbreken en de heer Emiel Hullebroeck, wiens
verdiensten, als toondichter en muziekleeraar, tot diens aanstelling als algemeen
inspecteur der muziekscholen van het Vlaamsche land hebben geleid. Geen twijfel,
of deze twee stambewuste Vlamingen zullen, ieder in zijn werkkring, veel kunnen
bijdragen tot de verspreiding en versteviging der Nederlandsche cultuur in Vlaanderen,
wat voor ons een reden is, om beiden hartelijk geluk te wenschen.
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Gouden Eerepenning voor tak Brussel.
Het Vlaamsche jeugdwerk Kindergeluk heeft aan tak Brussel van het A.N.V., een
gouden eerepenning toegekend als blijk van erkentelijkheid voor de afdracht, aan
dit werk, van frs. 1.953,35, zijnde de zuivere opbrengst van het 22 Maart j.l. door
den tak ingericht liefdadigheidsfeest. De eerepenning werd 19 October, op den
feestavond van Kindergeluk, aan den voorzitter van tak Brussel overhandigd.
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Ned.-Indië
Groote Feesten in Batavia.
De hoofdstad van Ned.-Indië heeft ter herdenking van den 50sten verjaardag van
H.M. de Koningin luisterrijke feesten gevierd. Alles is daarbij zoo vlot, zoo
gemakkelijk verloopen, dat het wel leek, of dat vanzelf sprak. 't Was intusschen heel
anders, en eenige weken voor den 31sten Augustus had het er veel van, of er van een
buitengewone viering niets zou komen. Toen heeft de afd. Batavia van het A.N.V.
de koe bij de horens gepakt. Allerlei menschen en vereenigingen, die geen kans zagen
zelf te beginnen, en ook niet tot samenwerking konden komen, gaven aan de roepstem
van het bestuur der afd. gehoor en schenen het natuurlijk te vinden, dat het A.N.V.
weer de leiding nam. Een houding, die voor het A.N.V. den grootsten lof inhoudt;
een lof, die ook verdiend is. Zoo werd dan een Feestcommissie in het leven geroepen,
onder voorzitterschap van Prof Dr. E.C. Godée Molsbergen, den voorzitter der afd.
Batavia van het A.N.V., waarin de gansche burgerij vertegenwoordigd was. Zooiets
tot stand brengen, geeft in Holland soms al moeite, hoeveel te meer zou men dan
mogen verwachten, in Indië bezwaren te ontmoeten, waar immers de verschillen in
godsdienst, ras en taal van H.M.'s onderdanen zoo veel grooter zijn. Verstandige
ervaren mannen vreesden, dat het wel niet lukken zou. Maar het lukte wel. En toen
een commissie op de been was, die klonk als een klok, toen zijn er feesten in elkaar
gezet, als Batavia ze nog zelden gezien heeft.
Het begon op Zaterdagavond, den 30sten Augustus, met een serenade aan de
Koningin op het Koningsplein. Militaire muziek en koorgezang, 't Was wel wat
vreemd, zoo'n serenade ter eere van de Vorstin, die zooveel duizenden K.M. weg
was, en toch alles hooren kon. Maar we stelden ons de Koningin luisterende voor en de plechtigheid maakte diepen indruk. Doch het indrukwekkendste moest nog
komen na den afloop, toen een zware stem door de luidsprekers mededeelde, dat
H.M. alles goed had verstaan en binnen een paar minuten Indië persoonlijk bedanken
zou. Daar liepen de menschen bij duizenden op de luidsprekers af. Er waren er vijf
opgesteld; en zoo, dat wel ieder onder het bereik er van kon komen. Een paar minuten
stilte, en toen klonk, helder en klaar, de stem van de Koningin, die in eenvoudige
welsprekende woorden ons dankte en Hare vreugde er over uitsprak, dat alle deelen
der bevolking elkaar gevonden hadden in de hulde.
't Was een schoon, ontroerend oogenblik, in het bijzonder voor wie in rechte lijn
voor de luidsprekers stonden, want die misten geen woord.
's Zondags hadden er plechtige diensten plaats in de kerken. De
Gouverneur-Generaal bezocht 's morgens de hoogmis en 's avonds den dienst in de
Willemskerk. Bij de huldiging den avond te voren was Z.E. niet aanwezig geweest,
en terecht. De tienduizenden, die naar het Koningsplein stroomden, vulden de wegen
al zoozeer, dat men voor een kwartier gaans met een auto drie kwartier noodig had.
De stoet van den Gouv.-Generaal zou een te groote verkeersbelemmering zijn geweest.
Den derden dag, Maandag, is de groote optocht gehouden. Nooit in mijn leven
heb ik zoo'n aardigen optocht gezien. Aardig, omdat daaraan heel Batavia had
medegewerkt. Wagens met veel geld, smaak en vakkennis tot iets heel moois gemaakt;
andere, waaraan kinderhanden getooverd hadden en waar de lieve kinderkopjes, zoo
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trotsch en stralend, toch nog wel het allerliefste tooisel van waren. Het geduld en de
fantasie van duizenden had een verscheidenheid gemaakt, als men niet licht ergens
anders in een optocht zal aantreffen. Eigenaardig: de humor kwam het best uit in de
wagens en groepen van de Inlandsche bevolking. Daar was bijvoorbeeld een groep
als Papoea's uitgedost, die zoo kostelijk parodieerde, dat de toeschouwers van het
lachen haast niet bekomen konden. De Chineesche wagens waren natuurlijk met
hunne schilderachtige mythologische figuren bezet en versierd. In hooge mate
belangwekkend was ook een groep Menadoneezen, met getrokken zwaarden, die
onderweg af en toe een zwaarddans uitvoerden. Ook de soldaten namen deel aan den
optocht; niet alleen als begeleiders, maar met hun muziekkorpsen. Onze stafmuziek
ging voorop en in den stoet liepen een Ambonsch en een Manadoneesch fluitorkest,
met hun bamboezen fluiten.
Deze stoet trok langs de voorgalerij van het Paleis aan het Koningsplein, om den
Gouverneur-Generaal de hulde voor H.M. aan te bieden.
's Avonds was er, evenals de vorige avonden, feestverlichting van Rijswijk en
Noordwijk en tevens een uitstallingswedstrijd, die helaas etalagewedstrijd heette.
Schitterende feesten zijn het geweest, die de gansche burgerij het hart hebben
verheugd.
Wij zijn er trotsch op, dat het wederom het A.N.V. is geweest, dat ze heeft mogelijk
gemaakt, het A.N.V., dat op deze wijze zijn plaats handhaaft en bevestigt boven
politieken en godsdienstigen strijd. En wij A.N.V.-ers zijn dankbaar voor onze
mannen, die zoo ontzaglijk veel moeite zich getroost hebben, vooreerst onzen
voorzitter Prof. Godée Molsbergen, op zijn moeilijken post als voorzitter van de
feestcommissie, en dan den secretaris Mr. Akkerman, die achter de schermen zoo
ontzaglijk veel werk verzette.
J.S.

De geschiedenis van Ned.-Indië.
Toen wij in de jaren omstreeks 1880 op de H.B.S. les kregen in Vaderlandsche
Geschiedenis, vonden wij het vreemd en hinderlijk, dat we niet verder kwamen dan
tot 1815. Het boek van Dr. Stapel1), dat ons dit stukje in de pen gaf, heeft dat gebrek
zeker niet, het voorbericht is gedagteekend voorjaar 1930 en men vindt er in vermeld,
dat met 1 Januari 1930 twee Inlanders zitting kregen in den Raad van Indië. Maar
toch, van de 353 bladzijden, die het boek telt, moet de geschiedenis na 1848 het met
68 bladzijden doen. Zeer terecht merkt de schrijver in het voorbericht op, dat men
bij het schrijven van een ‘overzichtelijke Geschiedenis van Nederlandsch-Indië’,
zooals de eisch was ‘steeds weer tot beperking wordt gedwongen ook daar, waar
men gaarne iets dieper op een en ander zou willen ingaan’. Maar wanneer de kennis
van het verleden moet dienen, om het heden beter te begrijpen, is toch zeker de kennis
van hetgeen het dichtst bij het heden ligt van het meeste belang en, hoe verder men

1) De Geschiedenis van Ned.-Indië, door Dr. F.W. Stapel; uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
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teruggaat, hoe meer men zich tot de hoofdlijnen kan beperken. Wij hadden dan ook
gaarne eenige landvoogden uit den Compagniestijd gemist, om wat meer te lezen
van hetgeen Nederlandsch-Indië voor Nederland en in de wereld beteekent op
economisch gebied.
Doch laten we het boek aanvaarden, zooals het is en zeggen, dat een werk als dit:
een niet te omvangrijke, overzichtelijke geschiedenis van Oost-Indië, geschikt voor
leesboek en voor leidraad bij het onderwijs, ontbrak, en dat Dr. Stapel op gelukkige
wijze in die leemte heeft voorzien.

Woonhuis van den Gouverneur-Generaal Van der Parra. (Naar een teekening van Johannes Rach).

De schrijver heeft gelijk, wanneer hij in het voorbericht zegt, dat het ‘weinig
minder dan beschamend’ is, dat aan onze onderwijsinrichtingen de geschiedenis van
onze overzeesche gebieden zoo oppervlakkig wordt behandeld. En dat niet alleen,
omdat het behoorlijk is, dat een Nederlander meer weet van Java dan van welk vreemd
land ook, maar in dezen tijd, nu ook in ons land stemming wordt gemaakt voor
verbreking van den band met Indië, is het van buitengewoon gewicht de jeugd op de
hoogte te brengen van wat Nederlanders daarginds in den loop der eeuwen hebben
verricht. En welke Nederlanders! Ettelijke van de Gouverneurs-Generaal in de 17de
en 18de eeuw waren over de zestig jaar oud en eenige tientallen jaren onafgebroken
in de tropen geweest, toen zij het hooge en zware ambt aanvaardden en één der beste
landvoogden uit dien tijd, Mr. Joan Maetsuycker, voerde het bestuur niet minder dan
25 jaar. Kom daar nu ereis om!
Zijn de menschen zooveel zwakker geworden? Misschien wel; zeker legden de
zwakken het toen veel meer af dan nu, de zeer sterken alleen bleven over. Maar ook,
het werk was vaak wel zwaar, maar grover, minder geestelijke inspanning vorderend.
Wat waren de vraagstukken, die de O.I.-Compagnie had op te lossen: zooveel mogelijk
producten voor de markt en mededingers bestrijden, eenvoudig, vergeleken met die,
waarvoor de Indische Regeering van dezen tijd zich gesteld ziet!
Die stoere knapen uit den ouden tijd waren niet kieskeurig bij de aanwending der
middelen, om hun doel te bereiken; dat leert ons dit boek ook heel duidelijk, maar
het wil ‘de voornaamste personen en gebeurtenissen uit onze Indische Geschiedenis
doen zien in het licht van hun tijd.’
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De aangehaalde woorden mochten wel met vette letters op de eerste bladzijde van
elk geschiedenisboek gedrukt worden. Evenals de enkele mensch niet verder komt
met het jammeren over gemaakte fouten, maar daaruit leering moet trekken, zoo
moet ook het Nederlandsche volk van vandaag bij de kennisneming van de daden
van hardheid en wreedheid, in den ouden tijd in Indië gepleegd, daarvoor niet onze
vaderen aan den schandpaal nagelen, maar er een prikkel aan ontkenen, om het beter
te doen dan zij, om de volken, welker leiding de geschiedenis aan ons heeft
toevertrouwd, te besturen volgens de thans geldende beginselen van menschelijkheid
en rechtvaardigheid.
En wie de geschiedenis der laatste tientallen jaren in Dr. Stapels boek leest, zal
moeten erkennen, dat het Nederlandsche volk van de fouten zijner vaderen geleerd
heeft en, zij het met de vergissingen, die aan alle menschenwerk kleven, inderdaad
Indië bestuurt
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naar die beginselen van rechtvaardigheid en menschelijkheid. Dat is niet een reden,
om ons op de borst te slaan, omdat wij ‘es schon so herrlich weit gebracht haben’,
neen, die erkenning moet ons in dezen tijd van verweekelijking en twijfelzucht het
vaste geloof geven, dat wij op den goeden weg zijn. Dat geloof hebben we noodig
om voort te gaan, ondanks de weinige waardeering en medewerking, die wij vinden
juist bij hen, in wier belang wij werken. Maar, ook dit is een les van de geschiedenis:
wij doen verkeerd met op die waardeering te rekenen. Een oud-Chineesch
spreekwoord zegt: ‘Wij menschen leven geen honderd jaar, maar ons hart bewaart
de grieven van eeuwen.’ Elk ras, elk volk, elke groep, die lang in ondergeschikten,
afhankelijken staat heeft verkeerd, behoudt, om het nu maar zacht te zeggen, een
minder welwillende gezindheid jegens de meesters, ook dan nog, wanneer reeds lang
de ijzeren vuist is verzacht tot de leidende broederhand.
Dat is het, wat het besturen van een overzeesch gebied in dezen tijd tot een zóó
moeilijke, vaak zoo ondankbare taak maakt. En wanneer wij die taak toch niet uit
handen willen geven, dan zij dat niet op grond van een recht, ontleend aan daden
van onze vaderen, maar uit besef van onzen plicht jegens de gemeenschap der volken,
om het land, dat de geschiedenis onder onze hoede stelde, aan de wereldhuishouding
de bijdrage te doen leveren, waartoe het in staat is.
Tot hoelang moeten wij dien plicht blijven vervullen?
Op die vraag zal de geschiedenis het antwoord geven. De koloniale verhouding
is een verschijnsel, dat wel eenmaal verdwijnen zal, de kleuren op de wereldkaart
zijn niet voor de eeuwigheid geschilderd, maar met zulke mogelijkheden rekent wel
de beschouwer, de wijsgeer, niet de handelende staatsman. Een Engelsch Minister,
sprekende over de onrust in Indië, zei in antwoord op de vraag, wat de plicht der
Regeering was: de eerste plicht der Regeering is om te blijven regeeren.
Zoo staan wij ook tegenover Indië. Het heeft geen zin, dat de Regeering zelve er
over spreekt, of de Indische volken onze leiding nog noodig hebben gedurende een
afzienbare of onafzienbare toekomst, het kan niet anders dan haar positie verzwakken
tegenover hen, die op afscheiding aansturen. Een regeering kan immers bij het nemen
van maatregelen en het beramen van plannen geen rekening houden met een toekomst,
waarin er heelemaal geen regeering meer zijn zal.
Neen, wij zijn niet de liquidateuren van een boedel, ons door onze vaderen
nagelaten. Wij hebben allen te zamen, blank en bruin, voort te bouwen aan het
gemeenschappelijke Oostersche huis, waarboven de Nederlandsche vlag zich
ontplooit.
Dat ook het geschiedenisboek van Dr. Stapel er toe moge bijdragen jong Nederland
te sterken in het geloof in die taak! B.

Zuid-Afrika
Koninginneviering in Zuid-Afrika.
Nederlandsche bladen hebben al veel verteld van de schitterende viering van
koninginnedag in Zuid-Afrika. Wij kunnen echter niet nalaten aan de uitvoerige
mededeelingen, welke men ons daarover uit Kaapstad zond, nog het een en ander te
ontleenen.
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‘Nederlanders aan de Kaap de Goede Hoop behoeven zich niet te gevoelen als in
een vreemd land - aldus onze briefschrijver. De oude grieven der Kapenaren schijnen
te verdwijnen; de hier wonende Nederlanders, die zich weten aan te sluiten bij de
bevolking en met haar medeleven, staan hier in hoog aanzien; Afrikaner en Hollander
werken met vereende krachten aan de bevordering der gemeenschappelijke
cultuurbelangen, dank zij den onverdroten en volhardenden arbeid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Het aantal onzer Nederlandsche gedenkdagen neemt toe:
herinnerd zij aan de Van-Riebeeckviering, de Juliana-kinderfeesten. Dit jaar waren
allen het met elkaar er over eens, dat de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina
flink moest gevierd worden.’
Dit is te Kaapstad geschied met een uitstekend geslaagde en hoogst gezellige
ontvangst ten huize van den nieuwen Nederlandschen consul, den heer en mevrouw
Luden; met een groot feestmaal in het Mount Nelson hotel, waaraan ruim 120 dames
en heeren deelnamen; met een prediking in de ‘Groote Kerk’, het Hollandsche
bedehuis met zijn herinneringen uit de geschiedenis, waar ds. Van der Merwe
voorging; met een rolprentvoorstelling in de zaal van het Spoorweg-Instituut, die
door pianospel van mej. Noortje Luyt werd begeleid. Het geheel stond onder leiding
van den heer J.G. Schoeler, voorzitter van het A.N. Verbond te Kaapstad. Het
feestmaal werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van den Administrateur der
Kaapprovincie en zijn echtgenoote Mevr. Conradie, Senator en Mevr. Malan, consul
en mevr. Luden, den grootmeester der loges Silberbauer. e.a.
Nadat de heer Luden een overzicht van het leven van koningin Wilhelmina had
gegeven, bracht de Administrateur, de heer J.H. Conradie, in herinnering, hoe vóór
den Zuidafrikaanschen oorlog de banden tusschen Nederland en Zuid-Afrika nog
sterker waren. Hij herinnerde zich als Vrijstater, dat de Volksraad bij gelegenheid
van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898 een besluit van gelukwensch
nam en een geschenk zond. Elken keer weer, zeide hij, voelt de Afrikaner, dat
Nederland en Zuid-Afrika één zijn in geestverwantschap. Hij eindigde met namens
de Kaap-Provincie aan den consul te verzoeken de hartelijke gelukwenschen aan
H.M. de Koningin over te brengen, bij welk verzoek de burgemeester het zijne voegde
namens de Moederstad van Zuid-Afrika, de stad van Van Riebeeck.
Aan Koningin Wilhelmina werd een telegram van gelukwensching gezonden.
Ontroering wekte een boodschap van den hoogbejaarden oud-President, senator F.W.
Reitz in eigen handschrift: ‘Ik wensch Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
en allen Nederlanders hartelijk geluk met haar verjaardag.’ De heer Reitz is ziek
geweest, doch gelukkig herstellende.
De aanwezigen zongen Die Stem van Suid-Afrika met een vers van het Wien
Neerlandsch Bloed, waarmede de schitterende en gedenkwaardige avond ten einde
was. Het smaakvolle feestprogramma bevatte o.m. een afbeelding van de Koningin,
sprekende voor de eerste maal door een Philips-microfoon tot Nederlandsch-Indië
en een boodschap met portret van Sir Henry Deterding; alles was door en door
Nederlandsch en viel in de, welwillend gestemde, omgeving in goede aarde.
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Nog veel meer geldt dit van de rolprentvertooning. Vooral de werken voor de
drooglegging der Zuiderzee wekten verbazing en bewondering. ‘Nee, ag maar dis
mos pragtig! Nou sien 'n mens hoe die Hollanders werkelik staan en veg teen die
water wat van alle kant op hulle aanja. En kijk hoe plat is daardie land.... En nou kan
jij sien hoe hulle die dijke maak, nee maar dis mos te pragtig. Ek moet tog Holland
gaan sien.’
Deze en dergelijke uitroepen klonken door de zaal. Ook prentverbeeldingen van
Indië werden ontrold, waarbij de heer Luden een korte inleiding in het Nederlandsch
voegde. Verder werden voorstellingen voor kinderen, gegeven.
Ook te Stellenbosch en Rondebosch hebben voorstellingen van dezen aard plaats
gehad; aan de kinderen werden landkaartjes van Nederland en portretten van het
Koninklijk Huis uitgereikt.
The Friend geeft een portret van Koningin Wilhelmina bij een uitvoerig verslag
van de feestviering te Bloemfontein, die ingericht was door een commissie uit de
Ned. Vereeniging en het Algemeen Ned. Verbond. Het stadhuis was schitterend
versierd met vlaggen en de wapens der elf provinciën. Onder de aanwezigen werden
opgemerkt de Administrateur en Mevr. Wilcocks, de opperrechter De Villiers en
mevr. De Villiers en de consul der Nederlanden, de heer J.C.G. Kampfraath. In een
der redevoeringen werd o.a. een lange naamlijst medegedeeld van Nederlanders, die
hadden bijgedragen aan den opbouw van den Oranje Vrijstaat. Een rolprent van het
landbouwende Nederland werd vertoond. Aan H.M. werd een gelukwensch geseind.
Bij deze uitmuntend geslaagde feestvieringen is veel gehoord over de betrekkingen
tusschen de oude Kaap en het Huis van Oranje. ‘De stad, door Jan van Riebeeck
gesticht,’ zoo schrijft onze medewerker, ‘blijft in den grond Nederlandsch, hoezeer
een Britsch vernisje alles bedekt’ En hij voegt er deze behartenswaardige opmerking
bij:
‘De Brit gevoelt verachting voor elk individu, dat zijn eigen land vergeet
en verwerpt en de Hollanders hier, die beweren dat zij hun taal vergeten
hebben en, zelfs onder elkander, een armoedig mondjevol Engelsch praten,
dienen te beseffen, dat zij door hun Engelsche vrienden, die te beleefd zijn
om ze uit te lachen, beschouwd worden als ‘first rate mongrels’ (prima
misbaksels). Anders is het, wanneer bij bijzondere gelegenheden Britten
en Hollanders elkander vriendelijkheid bewijzen en wanneer gewone
noffelijkheid het noodig maakt, dat wij ons voor anderen duidelijk en
verstaanbaar uitdrukken. Bij het feestmaal van het A.N.V. verzocht de
voorzitter den burgemeester in 't Engelsch te willen spreken, wetende dat
de goede man geen andere taal machtig was.’
Wanneer de houding der Engelschen tegenover onze stamgenooten in Zuid-Adrika
verbeterd is, is dit ongetwijfeld voor een zeer groot deel te danken aan het
onvermoeide, volhardende en tegelijk beleidvolle optreden van de vertegenwoordigers
van het Alg. Ned. Verbond, die ook weder nu gezorgd hebben, dat de feestvieringen
op koninginnedag zoo uitmuntend slaagden.
Leden, werft Leden!
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Suriname
Surinaamsche Brieven.
IX
Een der vele raadselen, die niet op te lossen zijn, is voor mij dit: Hoe komen al de
Chineezen aan den kost?
Ik geloof niet, dat er veel straathoeken hier in Paramaribo zijn, waar niet een, zoo
niet twee Chineesche winkels zijn gevestigd. En komt men meer in de buitenwijken,
dan is zoo ongeveer het laatste huis van de bewoonde kom weer een Chineesche
winkel. Langs de rivier, op de plantages, overal hebben zij hun nederige stulp met
uithangbord: Tapper. Verkoop per glas tot ten hoogste 5 dL.
Men zou haast kunnen zeggen, dat een Chineesche winkel de aanwezigheid van
een nederzetting verraadt. Ziet men van de rivier af een palm waaieren en daaronder
een breed zinken dak met luifel, ziet men een primitief steigertje en een smal paadje
op een kade naar een huisje heen leiden, waarvan de deuren wijd openstaan en waar
nog tot laat in den avond een lamp brandt, dan weet men, dat men langs een
Chineezenwinkel gaat en dat daarachter of in de buurt, verstopt onder het alles
overwelvend groen, menschen moeten wonen.
Een Chineezenwinkel is een Bijenkorf in het klein. Wat men in zulk een zaak met
veel studie heeft verworven, dat ziet men hier in een winkel, gegroeid uit de
levenservaring en de eischen van den handel.
Ten eerste ligt elke winkel op den hoek van een straat. En daar openen zich wijd
naar beide straten de altijd openstaande deuren. Een hooge stoep is hierbij uit den
booze. Zoo laag mogelijk verheft de drempel zich boven den beganen grond, zoodat
alles naar binnen kan stroomen zonder zich te vermoeien. Dit is van bijzonder veel
belang voor de oude ‘Ganga's’, grootmoeders, die zich aan een langen stok
voortsleepen en de winkel instrompelen. Komt men dan binnen in 't schemerig
halfduister en de van reukverzadigde ruimte, dan opent zich voor ons het gezicht op
alle voorraden, die de winkel heeft. Ook hierin meen ik, dat een Bijenkorf ons
voorbeeld heeft nagevolgd. Alles tentoonstellen, wat verkocht wordt.
De keuze is onbeperkt. Voor de toonbank staat bevallig gegroepeerd om een groot
hakblok heen: een vat met Zoutmetie, (gepekeld rundvleesch); daarnaast zakken met
rijst, suiker en zulke voor het leven beslist onmisbare dingen. In het raam, in den
wind hangen aan hun staarten te bengelen: gedroogde zalm en andere visch,
afgewisseld door strengen van roode Madeira-uien, die ook anderszins een leuke
versiering van het plafond vormen. Meestal vindt men in het district ook nog op den
voorgrond liggen, groote stapels van slijpsteenen en touw in de uiteenloopendste
dikten, afgewisseld door ijzeren kettingen.
Achter de toonbank verheffen zich de winkelkasten, open rekken, waarop men
van alles vinden kan. In de stad staan daar in lange rijen blikjes zalm, corned beaf,
soda, beschuiten enz. Daarnaast ontbreekt niet een welvoorzien rek met bier,
vermouth, cognac en Scotts emulsion.
Maar in het district is de voorraad nog veel vollediger. Daar liggen vreedzaam
naast elkaar: lucifers, mansborstrokken, dikke blauwe kralen voor de Boschnegers.
Daarnaast heele rijen van borden,
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pannen, bekers. Dan weer kruit in roode flesschen, spijkers, postpapier, margarine,
limonadeflesschen, katoen en band, cornstarchpakjes (maizena).
Ik geloof, dat, als men in zoo'n winkel zou vragen: Heb je een bril voor mij, dat
men dien daar ook zou kunnen krijgen. En het heerlijkste van al is de toonbank zelf,
waarop groote stopflesschen met zuurtjes en drop staan, beschermd door afrastering
van kippengaas.
Te midden van dit al leeft de Chinees, 's Morgens vroeg is hij de eerste, die door
de bakkersknechten uit den zoeten slaap getrommeld wordt, om zijn nieuwen voorraad
brood te ontvangen. En 's avonds is hij de laatste, die, na zijn winkel geveegd te
hebben, bedachtzaam met een flinken smak zijn ramen sluit, als op straat alleen nog
honden rondzwalken en katten sluipen.
Den heelen dag zit hij daar te midden van zijn schatten, met onbewogen gezicht;
ten hoogste trekt hij zich terug in het kleine ingebouwde hokje, dat als kantoor dienst
doet en zit hij daar op een Chineesch rekenmachinetje met balletjes als van een
telraam te rekenen en te tellen. Als er heel geen klanten willen komen, dan gaat hij
in de deur staan en beschouwt kalm het leven, dat langs hem heen sijpelt.
Maar wie ook in den winkel komt, iedereen wordt even rustig bediend. Niet
overdreven vriendelijk, maar ook nooit wordt hij boos en vervelend. Met hetzelfde
achtelooze gebaar strijkt hij de kwartjes op voor een pakje sigaretten als de drie
gulden voor enkele meters katoen. Even bedachtzaam bedient hij de kinderen die
komen: ‘Ik koop voor een cent zoetigheid’, als de meid, die voor twee en een halven
cent zoutvleesch komt koopen en daarbij eischen stelt en een misbaar maakt, alsof
zij het heele vat wou overnemen. Nooit wordt hij boos, als men het pas afgesneden
stuk zoute visch beruikt en opmerkingen maakt over den geur en de kleinheid, of als
de kwajongens in den winkel hangen en daar wauwelen en zwetsen en niets koopen.
Op zijn hoogst komt hij met een bezem dreigen, als de straatjongens bij hem voor
de deur gaan zitten of met hout gooien. Dan kan hij van die woeste onverstaanbare
klanken uitstooten en met de gebalde vuisten zwaaien, dat de bende verschrikt uit
elkaar stuift, om aan den volgenden hoek weer neer te strijken.
Ondoordringbaar en onbeweeglijk is hij, als verachtend

Winkeltje op de Plantage Boxel aan de Surinamerivier
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Feestverlichtingen; boven: het gebouw van de Administratie van Financiën; onder: Gouvernementshuis
te Paramaribo.

de menschen, die toch bij hem moeten komen, hard werkend en zuinig; een rustig
burger in broek en borstrok, wiens trots het is, dat hij haast nooit met de politie in
aanraking komt en van wien wij slechts den buitenkant kunnen zien. Al wat zijn hart
beweegt, vreugde of smart, haat of genegenheid, hartstocht of verlangen naar den
grond van zijn voorvaderen, alles verbergt hij onder het masker van stille
onbewogenheid. Een vreemde voor ons, zoo vreemd, dat wij niet eens de gezichten
kunnen onthouden, dat wij ze niet kunnen onderscheiden en dat zij voor ons allen
heeten: De Chinees op den hoek.

Koninginnedag te Paramaribo.
De Koninginneweek te Paramaribo heeft dit jaar 9 dagen geduurd. Er was bijzonder
veel werk gemaakt van de feestviering, die Donderdag 28 Augustus inzette met
tennis- en voetbalwedstrijden en een gemengden avond van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. De ondervoorzitter, R.D. Simons, (de voorzitter is thans
waarnemend gouverneur) leidde den feestavond in, waarop een gemengd koor onder
leiding van Ds. Baljon het Wilhelmus en ‘Nederland waakt’ ten gehoore bracht en
voordrachten van Kruisland, vioolspel van de gebr. Jessurun (studenten uit Nederland,
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die toevallig bij hun familie in Suriname vertoefden), en voordrachten van eenige
jonge-
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dames elkander afwisselden. De volgende dagen waren gewijd aan een
openluchtbioscoopvoorstelling, kermisvreugde, voetbalwedstrijden, optocht van
schoolkinderen, taptoe, verlichting, tentoonstelling, roeiwedstrijd,
padvindersoefeningen, kinderzang-uit voering, optocht van versierde auto's,
muziekuitvoeringen, wedstrijden voor kinderen enz.
In het bijzonder vermelden wij de openluchtvertooning van rolprenten, door ons
Hoofdbestuur beschikbaar gesteld, o.m.: legermanoeuvres in Limburg, de Leidsche
universiteit, kermis op Zuid-Beveland, de bloeiende Betuwe, de molen van Ruysdael,
bedrijvigheid in de bollenvelden, Delft, hardrijden te Joure, de Amsterdamsche
grachten en havens, enz. Duizenden toeschouwers hebben daarvan op het plein
genoten. De militaire muziek bracht met populaire deuntjes de stemming er in.
Door het Hoofdbestuur gezonden platen van het Koninklijk Echtpaar, van een
onderschrift voorzien, werden kosteloos uitgereikt, zoowel in de stad als in de
districten.
De kroon spanden de kinderfeesten. Alle nietbetalende schoolkinderen, ruim 9000,
van alle gezindten, werden onthaald, daartoe in staat gesteld door een inzameling
van het Comité voor Oranjefeesten, waartoe Mr. A. van Traa den stoot gaf.
Het Surinaamsch Koninginnefeest, waarbij het A.N.V. een goed figuur heeft
gemaakt, wordt als bijzonder geslaagd beschouwd.

Ned. Antillen.
Koninginnedag op Curaçao.
Op den 1sten September, den dag, waarop in Curaçao de verjaardag van Hare
Majesteit, onze geëerbiedigde Koningin, gevierd werd, werden om half elf des
morgens in de vergaderzaal van den Kolonialen Raad de Neerlandia-prijzen plechtig
uitgereikt. Evenals in vorige jaren trok ook dit jaar deze plechtigheid de noodige
belangstelling, getuige de groote opkomst van het publiek. Onder de aanwezigen
werden opgemerkt, behalve het Bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, de Inspecteur van het onderwijs in Curaçao,
verschillende leden der schoolcommissie, hoofden van openbare- en bijzondere
scholen en ouders van prijswinners. De prijswinners zelven waren nagenoeg alle
aanwezig.
Vermelding verdient, dat sommigen van hen verre afstanden moesten afleggen,
meer dan twee uren hadden moeten rijden om bij de prijsuitdeeling tegenwoordig te
zijn.
De voorzitter, Ir. J. de Pril, opende de bijeenkomst met een hem eigen hartelijk
woord van welkom aan de aanwezigen en legde in het kort in boeiende bewoordingen
de bedoeling van de uitdeeling der Neerlandia-prijzen uit.
In het bijzonder werd een woord van dank gebracht aan den Inspecteur van het
Onderwijs, den heer Schroeder, die bij de voorbereiding, zooals de voorzitter het
uitdrukte, meer dan 100 % van het werk gedaan had. Zich in eenvoudige, doch
opwekkende taal tot de kinderen richtend, wees hij hen op het belang, dat
Groot-Nederland heeft bij de waardeering van de Nederlandsche taal ook in den
vreemde.
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Hierop volgde daverende toejuiching.
Daarna werd overgegaan tot de uitdeeling der prijzen aan de leerlingen van de
hoogste klassen der scholen, die in het afgeloopen jaar de beste vorderingen in de
Nederlandsche taal gemaakt hadden. Een hartelijk woord van aanmoediging richtte
de voorzitter tot de kinderen. Voor elke school was een prijs beschikbaar, die bestond
uit een jongens- of meisjesboek. Voor Curaçao werden 19 prijzen uitgereikt. Elk der
prijswinners kreeg een portret van H.M. de Koningin, in kleurendruk.
De voorzitter deelde nog mede, dat 6 prijzen waren verzonden naar Aruba en 3
naar Bonaire, waar ze door de Gezaghebbers zouden worden uitgereikt.
***
Den 14den Augustus hield de Groep Nederlandsche Antillen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond een propaganda-avond voor hare leden en genoodigden.
Door de welwillendheid van de tooneelvereeniging ‘Asiento’ te Emmastad en de
Directie der Curaçaosche Petroleum Industrie Mij., die haar societeitszaal ter
beschikking stelde, was het mogelijk een tooneelvoorstelling te geven, waarbij de
keuze was gevallen op het bekende blijspel Het Handschoentje van Van
Wermeskerken.
De voorzitter, Ir. J. de Pril, opende de samenkomst met een korte rede, waarin hij
namens het Bestuur allen hartelijk welkom heette.
Tot groote vreugde van het Bestuur waren de leden in grooten getale opgekomen,
zoodat naar schatting ongeveer 350 personen in de zaal aanwezig waren. Dit gaf den
voorzitter aanleiding om een goed woord te doen voor de algemeene vergaderingen,
waar men slechts een tiende gedeelte van de nu aanwezigen mocht zien. Tevens
wekte hij de nietleden op om zich te laten inschrijven als lid.
Het onder de wakkere leiding van Jhr. Dr. V.H. van den Bergh ingestudeerde
blijspel werd nu vertoond. Het daverend gelach tijdens en de toejuichingen na de
bedrijven bewezen wel, dat dit stuk over zoutwaterliefde met zijn leuke
verwikkelingen zeer in den smaak van de aanwezigen viel.
Na de voorstelling bleef het Bestuur met speelsters en spelers nog eenigen tijd
gezellig bijeen; de voorzitter maakte van deze gelegenheid gebruik om alle
medewerkers nog eens hartelijk te danken en hun een klein aandenken aan den
gezelligen avond uit naam van het Bestuur aan te bieden.
Curaçao, 20/9, '30.
J.M. BORGMEIJER,
Eerste Secr. v.d. Groep Ned.-Antillen.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond, zetel te Dordrecht, kantoor
houdend te 's-Gravenhage, waarvan de Wet (Statuten) is goedgekeurd laatstelijk bij
Koninklijk Besluit van 12 December 1929, no 65, de som van.......................gulden,
uit te keeren binnen...........maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten.
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Nederlander in Amerika.
De Nederlandsche Taal in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
1623-1930.
Van Prof. Dr. Henry S. Lucas, hoogleeraar in de geschiedenis aan de ‘University of
Chicago’, die Nederlander van afkomst is, ontvingen wij een in het Engelsch
geschreven artikel, dat in het Nederlandsch overgezet, hieronder een plaats vindt:
Het zal misschien voor vele lezers een verrassing zijn te vernemen, dat de
Nederlandsche taal in Amerika gesproken is al den tijd sinds Hollanders voor het
eerst in 1623 hun voet hebben gezet op den oever van den Hudson en
Nieuw-Amsterdam hebben gesticht. Gedurende den kolonistentijd heeft deze taal
als voertuig van de gedachten dienst gedaan. Predikanten van de ‘Reformed Church’,
die zoolang afhankelijk is geweest van de classis van Amsterdam, lazen dikwijls de
boeken van de bekende Nederlandsche godgeleerden, en de lidmaten der gemeente
hielden niet op, vooral op de meer afgelegen plaatsen, onder elkander Nederlandsch
te spreken.
De immigratie uit Nederland was gedurende de eerste tientallen van jaren na den
onafhankelijkheidsoorlog natuurlijk gering - tusschen 1832 en 1845 zijn, volgens de
‘United States Immigration Commission’ slechts 2765 Nederlanders in Amerika
aangekomen, die het allengs afnemend getal van hen die Nederlandsch spraken, dus
niet aanmerkelijk hebben kunnen versterken.
Het bewijs, dat de Nederlandsche taal ook op het Engelsch in dien aller eersten
tijd eenigen invloed heeft uitgeoefend, zou een eenvoudig onderzoek zonder veel
moeite kunnen aantoonen. Met één voorbeeld kan worden volstaan. In New York,
Pennsylvanië en in de Staten, die westelijk van deze zijn gelegen, als Ohio en
Michigan, zeggen de nederzetters, die uit streken kwamen oorspronkelijk door de
Hollanders gekoloniseerd, of uit nabijgelegen gebieden, nog altijd: ‘red up the room’,
wat klaarblijkelijk komt van het Nederlandsche werkwoord ‘redd(er)en’.
Toen ds. Hendrik Peter Scholte te New York en New Jersey onder het volk van
Nederlandsche afkomst kwam, vond hij er die nog altijd de taal hunner vaderen
spraken. Hij werd zelfs door een gemeente uitgenoodigd om in zijn moedertaal voor
hen te preeken.
Toen de aanwas van immigranten onder leiding van H.P. Scholte, C. van der
Meulen, Vader van den Broek, Peter Zonne, G. Baay en A.C. van Raalte grooter
werd, organiseerde men verscheidene kerken, waar alleen Nederlandsch gesproken
werd. Er zijn er thans nog enkele waar alleen Nederlandsch de voertaal is, waaraan
men zich taai vasthoudt.
Zoolang het land nog geen steedsch karakter had aangenomen, was het voor de
Nederlandsche gemeenten, die in de maagdelijke wouden of op de eindelooze prairiën
gesticht waren, mogelijk een zeker isolement te bewaren en ondergingen zij derhalve
weinig verandering. Gedurende langen tijd geleken Pella in Iowa, en Zeeland en
Holland in Michigan, tenminste wat de taal betreft, op zuiver Nederlandsche dorpen.
Amerikaansche invloeden slopen dus aanvankelijk zeer langzaam in, maar tegen
het einde van de vorige eeuw bracht de electrische tram en spoedig daarop de
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automobiel verandering. Gemeenten werden nu meer dan ooit nauw saamverbonden
en de snelle ontwikkeling van de industrie droeg bij om de Nederlanders uit hun staat
van afzondering te verdrijven. Veel jong volk ging in zaken of naar de fabriek,
dikwijls ver van huis. Zij zagen zich geplaatst tegenover een maatschappij in welke
Engelsch gesproken werd en zoo werd het onvermijdelijk, dat bekendheid met de
Nederlandsche taal snel verdween.
Hunne ouders en grootouders hadden Nederland verlaten in het midden eener
eeuw, die de indusriëele omwenteling van later nog niet kende. De menigte van
vaktermen die deze in elke taal inbracht, hadden de boeren van de Drentsche heide
en uit Overijsel, of van de Groningsche en Friesche klei, die naar Amerika waren
getogen, zich nog niet eigen gemaakt. Toen de industriëele ontwikkeling nu ook in
de Nederlandsche gemeenten in Amerika binnendrong, werd het gebruik van
Engelsche vaktermen sterk aangemoedigd, daar de Nederlanders zelf eenvoudig geen
woorden hadden voor de vele voorwerpen, waarmede zij in aanraking kwamen.
Maar de taal die men aan moeders knie leert kan niet zoo eenvoudigweg worden
uitgeroeid. Nog altijd wordt in steden en dorpen Nederlandsch gesproken en vooral
op het platteland. Zelfs tegenwoordig kan men de dialecten nog duidelijk
onderscheiden, zooals Brabantsch, Friesch, Groningsch, Drentsch en Overijselsch,
ja zelfs het Bentheimsch. In sommige gezinnen in de buurt van Graafschap (dichtbij
Holland, Michigan) en te McBain bij Cadillac in Michigan, een dochter-nederzetting
van Graafschap, kan men tegenwoordig nog een bord soms een ‘teller’ hooren
noemen.
Het is moeilijk te zeggen hoelang de Nederlandsche taal onder deze
omstandigheden nog in gebruik zal zijn. De nieuwe invloeden zullen niet nalaten
zich, en dat in versterkte mate, te doen gelden. De toevloed van immigranten is, ten
gevolge van de quota die het Rijk na den oorlog heeft bepaald, opgehouden. Maar
er zijn nog altijd vele kinderen die van hun prille jeugd Nederlandsch leeren, en het
is wel heel onwaarschijnlijk te vermoeden, dat zij, ouder wordende, het spreken van
deze taal geheel zullen verkeren. Het is dus te verwachten dat de Nederlandsche taal
het in de Vereenigde Staten zeker op zijn minst nog wel een generatie zal uithouden.

Uit Noord-Amerikaansche kranten.
In de Noord-Amerikaansche kranten, die in het Nederlandsch worden uitgegeven,
komt zoo nu en dan iets voor, dat van meer dan plaatselijk belang is en beteekenis
heeft om den toestand der Nederlanders in Amerika, hetzij voor het verleden hetzij
voor het heden, beter te kunnen leeren kennen.
Zoo vindt men in ‘Onze Toekomst’ (30 April en 27 Aug., 1930, English
Supplement, welke te Chicago, I11. wordt uitgegeven), een brief afgedrukt van een
zekere Elisabeth Griffin, die onlangs, 96 jaar oud, is gestorven, waarin zij hare
herinneringen betreffende de komst van de eerste Nederlandsche ‘settlers’ in Grand
Haven, bij Chicago gelegen, weergeeft. Deze vrouw was reeds vóór dien tijd naar
deze streken getogen en beschrijft nu hoe in 1848 een groep Nederlanders hier landde.
Zij vertelt, dat men hun schip de haven zag binnenvaren en dat op de
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Zondagsschool verteld werd, dat de Nederlanders hunnen predikant (ds. Bolks)
hadden meegebracht en dat deze aan boord een godsdienstoefening zou houden. De
predikant der Presbyteriaansche gemeente Rev. William McFerry ging er met eenige
zijner familieleden en de gemeente naar toe. De Nederlanders hadden zich op het
dek verzameld en zaten om hun predikant heen, in drie à vier rijen, de bijbels in de
hand. Zij schrijft zeer onder den indruk gekomen te zijn van het vurig gebed en het
krachtig psalmgezang en van de devotie dezer menschen die een ongekende toekomst
tegengingen. Na eenige weken volgden andere groepen Nederlanders. Hun werd
door de Presbyterianen ‘the Old School House’ het eenige gebouw voor
godsdienstoefening dat er was, aangeboden, opdat zij daar des Zondagsmiddags
hunne godsdienstoefening zouden kunnen houden. Op een der Zondagen vierden de
Nederlanders daar het H. Avondmaal, waaraan ook de Engelsche Presbyterianen
deelnamen. Aan Elizabeth Griffin was ook nog opgevallen, dat bij een
huwelijks-inzegening het bruidspaar neerknielde, als het gebed werd uitgesproken.
Deze mededeeling heeft Elizabeth Griffin 25 Maart 1897 aan Mr. James Baar te
Chicago gezonden, die haar thans publiceert, en die nog veel meer waardevolle
historische documenten met betrekking tot de Nederlandsche neerzettingen in en om
Chicago bezit, blijkens het volgende.
De schoonzuster van bovengenoemden Rev. William McFerry, Miss Mary A.
White, kwam in 1834 naar Grand Haven en vertelt in een brief van 16 Maart 1897,
aan Mr. Baar gericht, hare indrukken van den pionier der Nederlandsche immigratie,
Ds. Van Raalte. Zij beschrijft hem als een nogal gezet man, met blozend uiterlijk,
helder oog, vriendelijke glimlach en een sterk persoonlijke, schier magnetische kracht,
die ieder boeide. Verder verhaalt zij van de bezoeken die Van Raalte en Rev. McFerry
elkander brachten en hoe ze samen de kaarten bestudeerden waar de Nederlandsche
kolonie gevestigd zou worden, wat, gelijk men weet, tot koloniseering van Holland,
Mich. heeft geleid. Van Raalte is daar de ziel der nederzetting gebleven en heeft de
Nederlanders in 1856 opgewekt tot stichting eener ‘Academie’. De notulen van de
kerkeraadsvergadering, 18 Nov. 1856, geschreven met zijn eigen hand, spreken
hiervan.
Het stuk is te uitvoerig om te worden afgedrukt naar de publicatie van den
Nederlandschen tekst (English Supplement to ‘Onze Toekomst’, 30 April 1930) en
wellicht hier minder op zijn plaats, maar de aanhef vertoont een kloeke, gespierde
taal, die niet zal nalaten indruk te maken. Van Raalte schrijft dan: ‘De ontvangene
roeping naar Pella is voor mij van bindender kracht dan mijne gemeentelijke
betrekking in Holland. Echter er doen zich stemmen hooren, dat algemeene betrekking
mij hier verbindt. De algemeene belangen van school en kweeking brengen mij tot
ernstig nadenken voor Gods troon. Ik weet het is het middel, naast Gods
herscheppenden invloed, om dit Nederlandsche volk met deszelfs belijdenis van
onbeduidendheid te redden. Zal het niet ten staarte zijn; zal het niet door vreemde
invloeden verzwolgen worden, zal het integendeel een getrouw Godbelijdend en
invloed uitoefenend volk zijn, dan zal het wetenschap in deszelfs boezem moeten
bezitten, dan zal uit elke gemeente een kern moeten gekweekt worden, om derzelver
gemeentelijke en maatschappelijke belangen ten volle te kunnen behartigen, om als
getuigen dezer gemeenten te kunnen optreden onder deze natie alsmede de wetten
ten nutte van goede zeden. Sabbat en wering van misbruik van Gods naam enz. weten
te handhaven. Er zullen er moeten gekweekt worden om de scholen der gemeenten
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te kunnen voorzien zoowel als ter vervulling van predikantsplaatsen en om werkdadig
aandeel in het zendingswerk te kunnen nemen.’ Voorzeker, Van Raalte had een
verzienden blik!
In ‘Onze Toekomst’ van 19 Sept. 1930 lezen wij, dat de ‘Chicago Knickerbocker
Society’, bijgenaamd de ‘Wooden-Shoe’, naar den eisch om de vergaderingen op
klompen te bezoeken of afstammelingen van ‘klompendragers’ te zijn, weder bijeen
is gekomen, onder leiding van Mr. G. Heyboer, en dat daar ook gesproken is over
de Nederlandsche vertegenwoordiging op de aanstaande ‘World's Fair’.
En in ‘de Wachter’, 27 Aug. 1930 wijdt Dr. Henry Beets een artikel aan William
van Agthoven, inwoner van Cincinnati, van Nederlandsche afkomst, hoofd van een
groote kuipers- en houtwarenzaak, die om zijn eenvoud, vroomheid en liefdadigheid
bekend was. Hij is onlangs gestorven en, zegt Dr. Beets, door bevoegde personen is
het eigendom van broeder Van Agthoven op zoowat bij de millioen dollars geschat.
Indien alles wordt uitgevoerd naar zijn wensch en er geen spaak in het wiel wordt
gestoken met betrekking tot de uitvoering van zijn testament, dan ontvangt onze
Kerk (Christian Reformed Church) dus heel wat geld.
L e i d e n . E.

Boekencommissie
Maandoverzicht.
In de afgeloopen maand werden 17 kisten met boeken en tijdschriften verzonden en
bovendien de geregelde maandzending van 23 pakjes weekbladen, welke laatste
bestemd zijn voor verschillende zeemanshuizen.
In den laatsten tijd is er merkbaar meer vraag naar onze boekzendingen uit
Zuid-Afrika en uit Duitschland.
Vooral wat Zuid-Afrika betreft is dit een verblijdend teeken, omdat men daar
blijkbaar gaat inzien, dat men, in het bezit zijnde van een eigen taal, die zich
voornamelijk uit het Nederlandsch ontwikkelde en er dus mede verschilt, toch niet
de oude stamtaal, als verder onnoodig, mag verwaarloozen.
Een zending van 4 kisten in één maand naar Z.-A. mag niet veel zijn, wij mogen
niet vergeten, dat er een tijd was, dat men meende het, wat de taal aangaat, geheel
zonder Nederland te kunnen stellen en nu begint men weer te vragen.
Naar Weenen ging een kist boeken, bestemd voor leergangen in het Nederlandsch,
die daar worden gegeven. Dat er 45 deelnemers voor zulk een leergang zijn, zullen
wel weinig lezers van Neerlandia vermoedhebben.
Duitschland vraagt meestal boekjes om de kinderen de moedertaal niet te doen
vergeten, doch ook leesstof voor de vele leden van Nederlandsche Vereenigingen
aldaar, voor het meerendeel menschen uit de arbeidersklasse.
Het Nieuwe Nederlandsche Zeemanshuis in Londen ontving reeds zijn 5de kist
boeken van de B.C. Ik mag hierbij niet vergeten te vermelden, dat de
Holland-Afrikalijn de kisten voor Z.A. kosteloos vervoerde,
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evenals de Batavierlijn dit deed met de zendingen voor het zeemanshuis.
Het doet zeer prettig aan te bemerken, dat ondernemingen, voor welke
vrachtvervoer een zaak van handel is, volslagen onbaatzuchtig zijn, waar het hulp
aan onze nationale zaak betreft.
Verder ging er nog een kist boeken naar een paar zich eenzaam voelende
Legioensoldaten (Vreemdelingenlegioen, Agadir, Marokko).
Tenslotte nog een uittreksel uit een door de B.C. ontvangen brief uit Vlaanderen:
‘'t Was me een aangename verrassing in de propvolle kist, naast de gevraagde
Ligthart-lectuur en dergelijke boekjes, ook nog tal van andere werken te vinden,
waaronder zelfs van recenten datum en heelemaal niet beduimeld.
Voor de taalkursus ‘Zonder fouten’ was er bij de kollega's veel belangstelling en
van nu af aan zal 't gros van de leerkrachten op mijn school de Nederlandsche dictees
putten uit genoemde taalboekjes.
Meetkunde en Algebra worden bij ons nog steeds in 't Fransch onderwezen.
Leerkrachten, welke die vakken moeten geven, klagen dan ook geregeld over de
slechte uitslagen, die ze bekomen doordat de leerlingen b.v. voor meetkunde de
bewijzen van de vindingsoefeningen in 't Fransch moeten opstellen. De
wiskundeboeken, die U zondt, vonden dan ook gauw aftrek en hebben de kwestie
van 't geven van de wiskunde in 't Nederlandsch weer op 't tapijt gebracht.
De beide geillustreerde werken (‘Indië 'en “Ned.-Indië Oud en Nieuw”) zullen
niet weinig bijdragen om de belangstelling van onze leerlingen voor Nederland en
zijn koloniën te wekken.’
Ziet, geachte lezeressen en lezers, dit is een dankbetuiging, zooals er zooveel zijn,
doch die niet alle hier gedrukt kunnen worden.
Iedere regel ervan is een opwekking om mee te doen aan 't werk van de
Boekencommissie.
De laatste zin moet aangenaam zijn voor de geefster van het groot aantal
ingebonden boeken over Indië, n.l. de Stoomvaart Mij. Nederland, die niet zal hebben
gedacht, dat haar gift nog eens dienst zou doen als reclame voor Nederland en zijn
overzeesch gebied op een buitenlandsche School.
DE DIRECTEUR DER B.C.
BOLTEN.

Afdeelingen
Amsterdam.
Evenals in 1928 en in 1929 heeft de Afdeeling Amsterdam in samenwerking met
verschillende andere Vereenigingen voor het a.s. winterseizoen een Leergang
ingericht. Daar de a.s. Leergang Zuid-Afrika zal behandelen, werd in de eerste plaats
samenwerking met de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging gezocht.
Het Programma volgt hieronder:
1. 18 November 1930. Zuid-Afrika onder Nederlandsch Bestuur (met lichtbeelden).
Spr.: Jhr. Dr. P.J. van Winter, secretaris der Ned.-Zuid-Afrikaansche
Vereeniging.
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2. 2 December 1930. Zuid-Afrika in de 19de eeuw en in den tegenwoordigen tijd
(met lichtbeelden). Spr.: Prof. Dr. J.W. Pont, voorzitter der
Ned.-Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
3. 16 December 1930. De Unie van Zuid-Afrika en hare verhouding tot
Groot-Brittannië en andere mogendheden. Spr.: Prof. Dr. J.H.W. Verzyl,
Hoogleeraar te Utrecht.
4. 6 Januari 1931. De verhouding van Zuid-Afrika tot ons land en de invloed onzer
taal op de vorming van het Afrikaansch (met voordracht van Afrikaansche
gedichten). Spr.: Prof. Dr. G. Besselaar, Hoogleeraar aan het Natal University
College te Pieter-Maritzburg.
5. 20 Januari 1931. De Samenstelling der Bevolking van Zuid-Afrika: het
naturellen-vraagstuk. Spr.: Prof. Dr. J.W. Pont.
6. 3 Februari 1931. De natuurlijke gesteldheid van Zuid-Afrika (met lichtbeelden).
Spr.: Jhr. Dr. C.G.S. Sandberg geoloog te 's-Gravenhage.
7. 17 Februari 1931. De Landbouw van Zuid-Afrika (met lichtbeelden). Spr.: Dr.
H. van Beeck Vollenhoven, Directeur der Ned.-Zuid-Afrikaansche
Hypotheekbank.
8. 3 Maart 1931. De Handel en Nijverheid van Zuid-Afrika (met lichtbeelden).
Spr.: J. Schilthuis, Hon. Handels-Commissaris voor de Unie van Zuid-Afrika
te Rotterdam.
De lezingen worden gehouden in een der zalen van de Gemeente-Universiteit.

Taalwacht
Brievenbus.
Ir. E.L.O., te 's-Gr. Zoo lang de dagbladen het niet aandurven aankondigingen te
verbeteren, indien ze niet in zuiver Nederlandsch gesteld zijn, blijven we opgescheept
met afname, overname, show- en andere rooms, expositie, enz. - Dikwijls willen ook
zij, die aankondigingen plaatsen, niet anders van wege.... de deftigheid!
Mevr. Van G.-V., te A. Wij meenen te weten, dat de Bond van Hotelhouders juist
graag meewerkt aan Nederlandsche spijslijsten, zoodat het antwoord van den door
U bedoelden hotelhouder ons een uitvlucht lijkt. Van wege.... zie boven!

Collationneeren, collationnement.
Een lid uit Indië maakt ons opmerkzaam op het volgende:
Op blz. 142 van het Wetenschappelijk Jaarbericht der Vereeniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap trof ik de volgende uitlating aan:
‘Vermoedelijk uit puristische overwegingen wordt in het V.1) niet meer gesproken
van het woord collationnement of afgekort coll, doch van herhaling. Hoewel ook
wij, als rechtgeaard Nederlander, in het algemeen de voorkeur geven aan woorden
van Nederlandschen oorsprong, kunnen wij deze keuze niet toejuichen. Het woord
collationnement, en meer nog zijne afkorting, toch heeft bij ons gaandeweg
burgerrecht verkregen en wordt bij den Rijkstelegraafdienst, en - zoo onze inlichtingen
1) Wat beteekent die afkorting V? Als bij zoovele afkortingen moet men maar naar het volledige
woord raden.
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juist zijn - ook in het internationale verkeer, gebezigd. Bovendien hechten wij aan
de woorden herhalen en herhaling toch altijd nog eene eenigszins andere beteekenis
dan aan de woorden collationneeren en collationnement.’
Met het verkrijgen van burgerrecht kunnen wij alles goed praten. Deze overweging
maakt op ons geen indruk. Iets anders is voor collationneeren in de plaats te zetten
herhalen. Dit wil bij ons er ook niet in, want collationneeren is vergelijken, hetgeen
meestal een herhaling van verricht werk met zich brengt. Internationaal is het gebruik
van collationneeren ook niet, daar de Engelsch sprekende volkeren hiervoor (to)
check bezigen en ook.... vele Nederlanders in ‘den Oost’. De Taalwacht voelt het
meest voor tegenlezen, dat ten Hoofdkantore van het A.N.V. steeds voor
collationneeren wordt gebezigd.
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Dispereert niet.
‘Eindelijk goed’, schrijft een inzender ons. Ja, op het nieuwe wapen van Batavia.
Misschien wordt het onder den invloed van de vele verlofgangers, enz. uit Indië nu
ook goed in Nederland.

Mededeelingen.
Mededeelingen.
Op 1 October hebben de algemeene Voorzitter en de algemeene Secretaris aan den
heer L. Simons, afgetreden directeur van de Wereldbibliotheek, den zilveren
eerepenning van het Verbond uitgereikt. Het Hoofdbestuur heeft hem den penning
verleend uit hoofde van zijn bijzondere verdiensten voor de verspreiding van het
Nederlandsche boek.
De eerepenning van het A.N.V. ‘wegens groote verdiensten voor den Nederlandschen
stam’, door het Hoofdbestuur toegekend aan den heer P.J. Gerke te Batavia, is hem
9 October ten huize van den vice-president van den Raad van Indië, voorzitter onzer
Groep Nederlandsch-Indië, uitgereikt.
De heer Welter heeft daarbij gewezen op de groote verdiensten van den heer Gerke,
die vele jaren de belangen der Nederlandsche beschaving in Indië op velerlei wijze
heeft behartigd o.m. door inrichting en leiding der Nederlandsche leergangen van
het A.N.V. voor jongelieden van verschillenden landaard.
Het Hoofdbestuur zond 10 October aan den Senaat der Universiteit te Pretoria (zie
het Octobernummer van Neerlandia, blz. 158) een telegram van gelukwensch ‘met
dezen gewichtigen dag voor den Nederlandschen stam in Zuid-Afrika.’
Tot Secretaris der Taalwacht is benoemd Mr. J.J. Montijn, Juliana-van-Stolberglaan
89, 's-Gravenhage.
In Nederlandsch-Indië is een vaste briefschrijver voor Neerlandia aangesteld. Ook
van Curaçao uit zullen voortaan geregeld brieven voor ons maandblad worden
gezonden.

km/h.
Tegen deze afkorting op waarschuwingsborden voor motorvoertuigen heeft de heer
Stern in het Octobernr. bezwaar gemaakt als een gallicisme.
Van deskundige zijde heeft men ons ingelicht, dat deze schrijfwijze een gevolg is
van een ‘internationale normalisatie’ in het belang van het algemeen wereldverkeer,
dus ook geldt voor andere landen.
Wij erkennen, dat het gewraakte opschrift daardoor in een geheel ander licht komt
te staan.
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Voor Afdeelingsavonden (Vervolg).
Adolf Bouwmeester, tooneelspeler, Stadhouderskade 113, Amsterdam.
Voordrachtavonden.
Jac. van Elsäcker, Bergweg 243A, Rotterdam. (Telef. 43531).
Voordrachtavonden en lessen in voordrachtkunst.
D.J.v.d. Ven, De Meihof, Oosterbeek.
Folkloristische voordrachten met lichtbeelden en rolprentvertooningen, met muziek
van prof. dr. Julius Röntgen.

Verbetering.
In het vorige nummer hebben wij onder de mededeelingen melding gemaakt van de
door het Hoofdbestuur verspreide portretten van H.M. Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik der Nederlanden.
Men maakt er ons terecht opmerkzaam op, dat Prins Hendrik der Nederlanden de
broeder van Koning Willem III was en dat de echtgenoot van Neerlands Koningin
heet: Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
B. Geenhuyzen, vroeger Kattenberg 27, Mechelen.
Mevrouw G.A. Burt, vroeger 71 Princes Gate, Londen S.W.7.
J. Tichelman, vroeger Pieter-Bothlaan 28, Amersfoort.

Ingezonden.
De Spoorwegkaart van Midden-Europa, behoorende bij de
buitenlandsche aansluitingen der Nederlandsche Spoorwegen.
In October is de nieuwe spoorweggids der Nederlandsche spoorwegen uitgekomen.
In de groote (blauwe) uitgave vindt men de spoorwegkaart van Midden-Europa enz.
Beziet men die kaart nauwkeuriger (d.w.z.: met de nauwlettendheid eens A.N.V.-ers),
dan stoot men op eenige onbegrijpelijkheden. Wij althans begrijpen niet dadelijk,
waarom de kaart in Vlaanderen te lezen geeft: Ostende (i.pl.v. Oostende), Renaix
(i.pl.v. Ronse), Grammont (i.pl.v. Geeraardsbergen), Tirlemont (i.pl.v. Tienen), St.
Trond (i.pl.v. St. Truiden), en - lach niet! - Hérenthals! Dat de kaart Thourout schrijft,
i.pl.v. Torhout zullen we nu maar niet kwalijk nemen, dat doet het Belgische treinboek
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óók zoo, maar de rest? Kom, spoorwegen, laten we niet Franscher willen zijn dan
zelfs het ‘Belgisch treinboek’!
Aardrijkskunde schijnt geen sterk vak te zijn bij vele landgenooten. Lazen we niet
in eenige opstellen in de N. Rotterd. Ct., van de hand van kapitein De Bas, telkens
over ‘Lierre’?! Alsof er geen Felix Timmermans bestond en geen talrijke families
Van Lier!
Brielle, October '30. Dr. H.P. SCHAAP.

Nieuwe Leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
A. Lochmann, Fa. L. Kern en Zoon, Instrumentmakers, Nieuwendijk 231,

Amsterdam C.

Dr. J.H.P. van Kerckhoff, Rijnsburgerweg 15,

Leiden.

Beiden opg. door den heer Jac. Post,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
P. van Santen Jr., Hofleverancier, Paleisstr. 19,

Amsterdam C.

H.P.J. de Jongh, Kapt. der Infant., Jacob-Obrechtstr. 29,

Amsterdam Z.

E.P. Westerveld, Alg. Secr. Koloniaal Instituut, Minervalaan 10,

Amsterdam Z.

Mr. N. Okma, Keizersgracht 177,

Amsterdam C.

H.D. Santeljano, Amsteldijk 92,

Amsterdam Z.

A.J.R. Vossen, Dir. N.V. Hotelexpl. Mij.

Apeldoorn.

J. Zahn, IJzerhandel v/h. Stolp, Prinsestraat 107,

's-Gravenhage.

Mr. J.F.A. van der Heijden, Adv. en Proc, Prinsegracht 35,

's-Gravenhage.

A. van Batum, Kapper, Bilderdijkstraat 112,

's-Gravenhage.

W. van Hal, Deimanstraat 268,

's-Gravenhage.

H.J. Gerritsen, Boekhandel, Spui 143,

's-Gravenhage.

J.J.W. van Weezel Errens, Piet-Heinplein 7,

's-Gravenhage.

W.M. Cohen, Dir. Verbandstoffenfabriek B. Hijmans Cz., Van-Boetzelaerlaan 189, 's-Gravenhage.
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J. Visser, Dir. Informatiekantoor Alg. Friesche
Levensverz. Mij., Plein 18a,

's-Gravenhage.

Joh. van Hespen, Fotograaf, Laan van N.O.I. 39,

's-Gravenhage.

J.G.v.d. Boogert (Fa. Lekkerkerker), Sigarenhandel,
Laan van N.O.I. 60,

's-Gravenhage.

J. Westerhoud, Adm. Ned. Chr. Reisvereeniging,
Oranjeplein 23,

's-Gravenhage.

C. du Chatinier, Magazijn ‘Eigen Haard’,
Piet-Heinstraat 18,

's-Gravenhage.

Mr. J.M. van Stipriaan Luïscius, Advocaat, Hooge Wal 's-Gravenhage.
7,
J.J.C. Kamman, Vischhandelaar, Diergaardelaan 6a,

Rotterdam.

W. Versteeg, Drogist, Schiedamsche weg 11a,

Rotterdam.

G. Baggerman, Kok en Banketbakker, Schiedamsche Rotterdam.
weg 67,
J. van Leerdam, Boekhandelaar, Schiedamsche weg 41, Rotterdam.
G. van Winkel, Fa. M.J. Looijaard, Haagsche
Beschuitbakkerij, Korte Hoogstraat 35,

Rotterdam.

L. Bekink, Antiquair, Mathenesserdijk 206,

Rotterdam.

H. Houtman, Arts, Schiedamscheweg 82,

Rotterdam.

C.C. Eisen, Centraal-Gebouw, Groenmarkt,

Dordrecht.

H.J. Vlezenbeek, Apotheker, Groenmarkt 62,

Dordrecht.

P. Quartel, Hoofd eener Chr. School, Joh.-de-Wittstr.
43,

Dordrecht.

J.F.H. le Maire, Cand. Notaris, Stationsweg 4,

Dordrecht.

A.J. Brouwers, Koopman, Singel 188,

Dordrecht.

Mr. G.J.W. van Tricht Jz., Adv. en Proc.,

Dordrecht.

L.P. Masion, Vertegenwoordiger Verkoopkantoor der Dordrecht.
Staatsmijnen, Nieuwe Haven 32,
W. de Bruijn, Wolwevershaven 8,

Dordrecht.

W.J. Hoobroeckx, Wolwevershaven 13,

Dordrecht.

A.J.B. Poortman, Arts, Rijnsburgerweg 11,

Leiden.

C. Hartje, Dir. Jaarbeursrestaurant,

Utrecht.

A.J. Danner, fabrikant, Willen-van-Noortstraat 34b,

Utrecht.

J.H. Vuurmans, Handelsdrukkerij, Wed 2,

Utrecht.
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A.J. van Genk, Moreelsepark 5,

Utrecht.

Dr. L. van Romunde, Rijnkade 6,

Utrecht.

A.W. Brandt, Commissaris van Politie, Maliesingel 48, Utrecht.
J.W. Deetman, Nic. Kerkhof 10,

Utrecht.

C.W. Lieffering, Informatiekantoor ‘Utrecht’, L.
Nieuwstraat 90,

Utrecht.

Mr. Dr. K.C.A. Gerlings, Oude Gracht 313bis,

Utrecht.

W.J. van Tiel, Drukkerij, Jansstraat 14,

Haarlem.

J.C. Ritsema, Fa. Mes en Meijlink, Lange Begijnenstraat Haarlem.
20,
Mevrouw J.M.M. Lagerwey, Coll. Staatsloterij,
Voorstraat 45b,

Delft.

J.G. Wilmink, Fa. G.J. Bruigom, Binnenwatersloot 38, Delft.
H. Ouwerling, Meubelfabrikant, Choorstr. 28,

Delft.

J.N. Breetvelt, Fa. Wed. J. Breetvelt, Matrassenfabriek, Delft.
Choorstr. 35-37,
J.G. Cupedo, Fabrikant, Aelbrechtskolk 45,

Delfshaven.

F.C. van Beukering, Pastoor St. Antonius Abt., Jan
Kruyffstr.,

Delfshaven.

B. Nieuwburg, Electr. Techn. Kantoor, Havenstraat 65, Delfshaven.
F.A.D. de Wette, Fotograaf,

Brielle.

Dr. J.E. Westerhuis,

Hellevoetsluis.

L.W. Zaayer, Officier M.S.D. 1ste kl.,

Hellevoetsluis.

W. Beckers, Modemagazijn, Westkade 34,

Hellevoetsluis.

Allen opg. door den heer
Jac. Post, 's-Gravenhage.
G.F. Sloot, Geraniumstraat 31,

's-Gravenhage.

W. Holthuizen, Stadhouderslaan 78,

's-Gravenhage.

Beiden opg. door den heer Dr. M.A. van Weel,

Voorburg.

Ir. P.M. Montijn, Willem-de-Zwijgerlaan 66,

's-Gravenhage.

G.J.J. Rotel, van Lennepweg 21,

's-Gravenhage.

Mevr. de Wed. W. van Druijnen-Wagner,
Amalia-van-Solmsstr. 81,

's-Gravenhage.

E. Haas, Jan-van-Riebeeckstraat 8,

's-Gravenhage.

Chr. Laarman Wz., Nieuwe Schoolstraat 91,

's-Gravenhage.

J.A. Mac. Leod Manuel, Laan van N.O.I. 190,

's-Gravenhage.
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Mr. E.E. Menten, t/k. Fa. Heldring en Pierson, Korte
Vijverberg 2,

's-Gravenhage.

Mevr. J.C. Kuyk-Tuyt, Frankenslag 98,

's-Gravenhage.

W. van Tuyl, Schiestraat 16,

's-Gravenhage.

Mej. E. ten Have, Kanaalweg 71,

's-Gravenhage.

Opg. door Mr. H.W.J. Mulder,

's-Gravenhage.

Mevr. H.v.d. Graaf-v.d. Ende, Van-Bleiswijkstraat 13, 's-Gravenhage.
A.C.L. Dinkhuijsen, Valkenboschlaan 177,

's-Gravenhage.

M.A. van de Zandt, Bentinckstraat 27,

's-Gravenhage.

Joh. Kröger, Jacob de Graefflaan 6,

's-Gravenhage.

H.C. Hoek, Sweelinckstraat 134,

's-Gravenhage.

G.J. Scheepers, Populierstraat 41,

's-Gravenhage.

Mevr. F. Kakebeeke-Ochtman, Burnierstr. 3,

's-Gravenhage.

Mej. A. Rood, Barentszstraat 53,

's-Gravenhage.

Opg. door Mej. C. Leman, 's-Gravenhage.
Mej. Tjaden Busman, Oostduinlaan 31,

's-Gravenhage.

S. Postma, Paulus-Van-Buysstraat 30,

's-Gravenhage.

B.J. Ledeboer, van Aerssenstraat 200,

's-Gravenhage.

Mevr, Bartels-Pasteur, Stevinstraat 169,

Scheveningen.

Sam Swaap, Stevinstraat 169,

Scheveningen.

Mevr. C.M. de Reus-van Dam, Stevinstraat 85,

Scheveningen.

Jan Bakker, Westeinde 37,

Voorburg.

J.C. van Velthoven, Zuid Willemsvaart 121,

's-Hertogenbosch.

Opg. door Mej. Dra.
M.A.W. Verhaart,
Bensman, Heerengracht 244-46,

's-Hertogenbosch.
Amsterdam.

Jongeliedenafdeeling.
H. Wezenberg, Weimarstraat 228,

's-Gravenhage.

Groep Ned. Antillen.
W. van Eijk, t/k. C.P.I.M.,

Emmastad.

Neerlandia. Jaargang 34

A.J. de Vos Burchart, t/k. C.P.I.M.,

Emmastad.

H.L. Vorst, t/k. C.P.I.M.,

Emmastad.

Alfred Moron Jr., t/k. Fa. Marchena, Moron en Co.,

Willemstad.

Alfredo Moron, t/k. Fa. Marchena, Moron en Co.,

Willemstad.

A.E. Salas, t/k. Fa. Marchena, Moron en Co.,

Willemstad.

M. Striegler, t/k. Ned. Indische Gas Mij.,

Willemstad.

W. Antheunissen, Kapitein Commandant der
Politietroepen,

Willemstad.

W. Wilschut, Luitenant,

Willemstad.

Allen opg. door het Bestuur van

Groep Ned. Antillen.

C.E.W. Voges, Koraal San Matheo, Postbus 169,

Curaçao.

Opg. door den heer G.P.
Janse,

Curaçao.

H.C.J. van den Eeden, Kapitein, Pietermaai 98,

Willemstad.

H.C. Elderenbosch, Kapitein,

t/k. Kon. Ned.

Stoomboot Mij., De-Ruyterkade,

Willemstad.

Beiden opg. door den heer Willemstad.
H.J. Roelfstra,

Groep Suriname.
J. Arno, Verl. Keizerstraat 53,

Paramaribo.

Dr. L. Elsbach, Mil. Hospitaal,

Paramaribo.

S. Mobach, Radio Station,

Paramaribo.
Allen opg. door het bestuur
van Groep Suriname.

Groep Vlaanderen.
Richard Bleeckx, Wilsonlaan 19,

Mechelen.

Firmin Festraerts, Liersche Steenweg 37,

Mechelen.

Beiden opg. door het
bestuur van Tak Mechelen.
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Buitenland.
C. Walraven, Mexico Light en Power Co., Calle Gante, Mexico D.F.
Apartado Postal 471,
Opg. door den heer
P.A.v.d. Mersch,

Mexico D.F.

Dr. G.G. Kloeke, Germanisches Seminar, Bornplatz 3, Hamburg.

[Nummer 12]
Stamdag
op zaterdag 20 december 1930 des morgens om 11 uur in een der
zalen van Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 's-Gravenhage
Dagorde
Vóór de rust:
De wederzijdsche belangen van Nederland en Zuid-Afrika, door Z.Exc. D.J. de
Villiers, Buitengewoon Gekant en Gevolmachtigd Minister van de Unie van
Zuid-Afrika.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Indische bevolking, door Mr. Dr. W.M.G.
Schumann, oud-voorzitter van den Volksraad, oud-voorzitter van het bestuur der
Groep Nederlandsch-Indië, lid van het Hoofdbestuur van het A.N.V.
Curaçao en het Algemeen Nederlandsch Verbond, door G. Ferguson, oud-voorzitter
der Groep Nederlandsche Antillen.
N a d e r u s t , om 2 uur:
De Nederlanders in Amerika, door Exc. G.J. Diekema, Buitengewoon Gezant en
Gevolmachtigd Minister van de Vereenigde Staten van Amerika.
Peter Bruegel de oude en de opkomst der Nederlandsche natie, door Mr. Jozef Muls,
Conservator van het Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen.
Heeft Nederland en meer in het bijzonder het Algemeen Nederlandsch Verbond een
taak te vervullen in Suriname?, door S. da Silva, Burgemeester van Zwartewaal,
oud-secretaris der Groep Suriname.
Nationale trots, door Mr. Dr. W.M. Westerman, ondervoorzitter van de Vereeniging
Nederland in den Vreemde.
De Algemeene Secretaris:
J.E. BIJLO.
's-Gravenhage, November 1930.
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N.B. Op dezen Stamdag zijn zoowel de leden van het A.N.V. als andere
belangstellenden welkom.

Neerlandia. Jaargang 34

186

Liefde voor het eigen land.
Deze regelen richten zich meer tot landgenooten dan tot stamgenooten in het
algemeen. In Zuid-Afrika, in Vlaanderen ontbreekt het niet aan liefde voor den grond.
En Nederlanders in den vreemde zien meestal - en gelukkig! - het vaderlandsche
eenigszins anders dan zij die er naar kunnen grijpen, wanneer zij willen. Iets over
Nederland, in een vreemd blad of tijdschrift gelezen, kan een plotseling verwarmend
gevoel geven, een Nederlandsch lied, op 't onverwachtst gehoord, diep ontroeren.
Maar onder hen die thuis zitten of na een korte reis weer binnen de grenzen komen,
zijn er, die zich soms zoo smalend over hun eigen land kunnen uitlaten. Is dat door
gebrek aan kennis of aan nadenken? Dikwijls allebei. Het is onze taak, dat misverstand
tegen te gaan en met groote voldoening nemen wij waar, dat aan alle kanten een beter
en waardiger gevoel opkomt.
Het versterkt onze liefde voor ons land, wanneer wij het boekje ‘Holland's Modern
Renascence’ ter hand nemen, dat dr. A.C. Josephus Jitta geschreven heeft om
Nederlands grooten vooruitgang in de laatste 50 jaren in Angelsaksische landen
bekend te maken. Het is ontleend aan de lezingen, die de schrijver in Maart en April
1930 voor Amerikaansche studenten heeft gehouden, ten einde, zooals de heer F.K.J.
Heringa het in zijn voorwoord uitdrukt, ‘een beteren indruk van de beteekenis van
Nederland te geven, dan men door een kort bezoek aan Marken of het Rijksmuseum
verkrijgt.’ De heer Jitta vertelt, hoe Nederland, dat voor bijna de helft beneden den
waterspiegel ligt, door de Nederlanders zelf gemaakt is; hoe dit vrijhandelseiland
zich handhaaft te midden van de beschermingsgezinde volken; hoe het volk werkt
voor de wereldmarkt; door welke eigenschappen van verstand en karakter een land
met 600 menschen op de vk. mijl welvarend heeft kunnen worden en blijven.
Weet iedereen hier, dat Nederland met zijn gebied overzee een bevolking heeft,
half zoo groot als die der Ver. Staten? Deze eenvoudige mededeeling alleen reeds
moet een Klein-Hollander eenigszins anders over zijn land doen denken. En een
afbeelding van de weelderige gezelschapszaal van de Statendam om een andere
uiterlijke bijzonderheid te noemen zegt aan den vreemdeling, die tot dusver ons land
als een museum mocht beschouwen, meer, dan uitvoerige opstellen over scheepvaart
en nijverheid. Dat in 80 jaren de bevolking van Rotterdam verzevenvoudigde en de
omvang der stad vertienvoudigde, terwijl het havenverkeer zeventig maal zoo groot
is geworden in dien tijd, zoodat deze Nederlandsche havenstad, na Londen, de grootste
is van Europa, moge, met zooveel soortgelijke cijfers, onthouden worden door ieder,
die nog vast in Nederlands toekomst moet gaan gelooven.
Het versterkt onze liefde voor ons land en onzen stam, wanneer wij op de toenemende
belangstelling in den vreemde letten.
Van den heer Rudolf Narath te Upsala ontvingen wij een aardrijkskundig geschrift
over de Unie van Zuid-Afrika en haar bevolking (in het Duitsch), academisch
proefschrift uit Heidelberg, met de opdracht ‘Aan het Algemeen Nederlandsch
Verbond, een klein bewijs van liefde voor den Nederlandschen Stam’. Het boekje
geeft den indruk van een ernstige en liefdevolle studie. - De heer Rudolf Lonnes
zond ons eveneens een nieuw werk ‘Niederland, ein Buch junger Flämischer und
Holländischer Dichtung’, een bloemlezing van vertalingen van werk van vijf
Vlamingen en tien Noord-Nederlanders. De Nederlandsche atmosfeer is uitmuntend
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behouden; de kunstvaardige bewerker is geheel in het gevoelsleven der door hem
vertaalde dichters doorgedrongen. Weten wijzelf zoo veel van onze moderne dichters
af?
‘Good-Will’ heet een nieuw, te N.-York verschijnend tijdschrift, dat o.m. in de
Ver. Staten waardeering wil verspreiden betreffende de cultuur en goede
eigenschappen van vreemde landen. Het eerste nummer behandelt Nederland; plaatst
o.a. de portretten van acht Nederlandsche Nobelprijswinners; geeft, in 't kort, in
weinige bladzijden een levendig denkbeeld van het land en het heden en verleden
zijner bevolking. - De Christian Science Monitor, een van de twee of drie beste
bladen van Amerika, prees onlangs in een uitvoerige studie den Nederlandschen
landbouw als een voorbeeld van doeltreffendheid (efficiency). - Het Leerdamsche
glaswerk, dezen zomer in het ‘Paleis van het Legioen van eer’ te San Francisco
geplaatst, is als een zegepraal der Nederlandsche kunstnijverheid geprezen.
Wij vorderen; zeer zeker! Toch is het, alsof de waardeering hier te lande vaak veel
langzamer komt dan in den vreemde.
Nog al te dikwijls koopen Nederlandsche gemeentebesturen bouwwerken - bijv.
gashouders - in Duitschland, die veelal goedkooper en zeker beter in Nederland zelf
kunnen worden gemaakt. Nog al te vaak bestellen binnenlandsche bedrijven uit sleur
voortbrengselen in het buitenland - bijv. landbouwwerktuigen - die voordeeliger in
Nederland zelf kunnen worden geleverd. En dit gebrek aan waardeering uit
onbekendheid met wat Nederland vermag, doet zich in alle onderdeden der
volkshuishouding voor.
Nemen wij bijv. de Post. Het publiek oordeelt naar kleinigheden. Het spot bijv.
met de antediluviaansche brievenbussen of andere eigenaardigheden van ‘Tante Pos’
en ziet niet, welke veranderingen er in den laatsten tijd in groote dingen zijn gekomen
en hoe er in het postbeheer een ware omwenteling is voorgevallen. In sommige
opzichten gaat de Ned. postadministratie, vergeleken bij die van alle andere landen,
vooraan. Reeds in 1925 bijv. heeft het Nederlandsche postbestuur de grootere
bruikbaarheid van de korte golf voor lange afstanden ontdekt en de dwaling omver
geworpen als zou daarvoor alleen de lange golf geschikt zijn. Door de onvermoeide
onderzoekingen en proefnemingen van den technischen dienst der P.T.T. naast Philips
heeft de Westersche wereld het eerst met Indië kunnen spreken. En voortdurend
wordt dit werk voortgezet.
Begin October zijn in Nederland en in Indië gelijktijdig proefnemingen begonnen
met de radiografische overbrenging van beelden: witzwarte afbeeldingen, brieven,
geschriften. Een bijzonder daarvoor ingericht toestel is daartoe aan elk der beide
eindpunten opgesteld en in verbinding gebracht met een bestaanden zender. Waar
wit is, gaat de stroom door, waar zwart is niet en de brief of het beeld, dat men over
den oceaan wil zenden, ontstaat, wanneer beide toestellen gelijk gestemd zijn, door
de toovermacht der geheim-
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zinnige stralenwerking aan de andere zijde der aarde zóó als men het voor zich heeft.
Een veel eenvoudiger nieuwigheid, waarvan reeds iedereen gebruik kan maken is
de mogelijkheid van een veelvoudige en gelijktijdige telefoonverbinding hier te
lande. Het hoofd van een groote onderneming met bijkantoren in verschillende
plaatsen wil even overleg plegen met zijn filiaalleiders; na aanvraag op de gewone
wijze krijgt hij hen binnen zeer korten tijd allen tegelijk aan de telefoon en kan hij,
zonder zelfs van zijn stoel op te staan, of zonder zijn medewerkers bij zich te roepen,
vergadering houden. Prachtig middel om reiskosten te besparen; om tijd uit te winnen
op de besprekingen; om een onderwerp snel te kunnen behandelen en af te doen!
Wat de draadlooze verbindingen betreft, verdient de groote proefneming, in
vereeniging met de K.L.M. ondernomen, alle aandacht. Hier is een andere dienst: de
luchtvaartdienst van Waterstaat bij betrokken, die haar chef van den radiodienst van
het station Waalhaven, den heer A.O.L. Strijkers, afvaardigde om, met behulp van
een radio-proefwerkplaats, die de geheele kajuit van de F IX inneemt - het vliegtuig,
dat op 13 November naar Batavia vertrok - de mogelijkheid van het inrichten der
vliegtuigen in den dienst op Indië met radiotelegrafie te onderzoeken, wat natuurlijk
beteekent, voor te bereiden. Een radio-inrichting aan boord beduidt: verhoogde
veiligheid; op de Europeesche lijnen is dit voldoende gebleken. In Nederland heeft
men ingezien, dat hierin de dienst op Indië niet bij de andere mag achterstaan.
En hiermede komen wij terug op den arbeid der Nederlandsche Posterijen, die,
met medewerking van de K.L.M., onlangs het wonder mogelijk hebben gemaakt,
dat de post uit Saigon, de hoofdstad van Fransch Indo-China, in acht dagen te Parijs
kon worden afgeleverd. Zoo iets voelen de Franschen en wordt onthouden en doet
den naam van Nederland goed. Het herinnert er aan, dat, terwijl andere volken nog
proefnemingen doen, de Nederlandsche vliegtuigen thans elke veertien dagen zoo
geregeld en zeker naar Indië varen, als een eeuw geleden de trekschuit van Amsterdam
naar Haarlem en dat geen zelfvoldoening de ontwikkeling van dezen dienst
tegenhoudt, daar steeds verbeteringen worden aangebracht, nieuwe landingsterreinen
worden gereedgemaakt en reeds van verkorting van den vliegtijd van 10 op 9 dagen,
alsook van de opening van een wekelijkschen dienst binnen afzienbaren tijd wordt
gesproken.
Aan het einde van den maaltijd, die in September het in Den Haag gehouden
wereldluchtvaartcongres besloot, werd de rolprent Amsterdam-Batavia vertoond,
die de dienst der P.T.T. bewerkt heeft. De heer E. Schmülling heeft er in het Koloniaal
Weekblad terecht op gewezen, welk een gelukkige gedachte dit was. Nagenoeg alle
buitenlanders niet alleen, maar zeker mede het overgroote deel der Nederlanders
maakten voor het eerst kennis met deze rolprent, die zulk een levendig beeld geeft
van hetgeen er verbonden was en is aan de voorbereiding, regeling, inrichting en
werking van dezen dienst en van zijn beteekenis. In een uitvoerige beschouwing
toonde de heer S. aan, welk een belangrijke plaats de Nederlanders innemen tusschen
de volken, die hun luchtvaart ontwikkelen èn in Europa èn in Indië. Daar dreigden
tot voor kort Engeland en Australië het werk te zullen doen, thans zijn de
Nederlanders, dank zij de K.N.I.L.M. er volkomen heer en meester.
Waarlijk, het Nederlandsche volk behoeft niet altijd vol bewondering naar den
vreemde op te zien en eigen daden niet te tellen. Eigenlijk gezegd gelooven wij niet,
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dat hierin gebrek aan vaderlandsliefde behoeft te worden gezien: het is slechts een
uiting van overdreven en misplaatst rechtvaardigheidsgevoel, gemengd met
onverschilligheid wanneer er geen gevaar dreigt en een goede dosis schuwheid of
valsche schaamte. Ons volk is wel degelijk zeer vaderlandlievend en toont dat als
het moet.
Het is een voorrecht, aandacht te mogen vestigen op de vele verschijnselen der
laatste jaren die getuigen van de groote herleving van de Nederlandsche geestkracht;
van een vooraangaan van Nederland in de vaart der volken.

De Vlieger, de Indischman en het Verbondslid.
We zaten in den trein en het kon niet anders, of wij hoorden nagenoeg alles, wat zij
zeiden.
De Indischman was er een van de oude soort; zijn geestkracht was blijkbaar voor
het grootste deel in de hitte vervluchtigd. Nederland was een klein land en vermocht
niet veel naast zijn machtige buren. De nieuwe geest zou van Indië wel niet veel
terechtbrengen enz. (Luister om u heen en gij kunt zelf aanvullen!)
Tegenover hem zat een jong vliegofficier. Een tegenstelling! Hij had gevlogen
van West naar Oost over het prachtige Insulinde - eenige malen den afstand
Schiphol-Batavia. Hij had Nieuw Guinee bezocht en was met levensgevaar door de
beruchte donderbuien bij Boeroe gebroken. Van hem hoorde men andere taal! Het
was kort na het bezoek van den gouverneur der Engelsche Malakka-staten aan Ned.
Oost-Indië en het deed goed, zooals de jonge officier den Indischman, die een
bewonderaar van de Engelschen scheen (en dezulken zijn talrijk in onze Oost) op
zijn plaats zette, toen hij opkwam voor den Nederlandschen vliegdienst en meer!
- ‘Weet u niet’, vroeg hij, ‘dat de gouverneur van de Straits, om met de Engelsche
regeering te Londen te kunnen spreken, afgehaald is door een Nederlandsch vliegtuig
(van de K.N.I.L.M.) en alleen met Engeland verbinding heeft kunnen krijgen te
Bandoeng door de hulp van den Nederlandschen en Nederlandsch-Indischen
radiodienst? Wij kunnen werkelijk trotsch zijn op onze landgenooten! De gouverneur
was in zeven uren van Singapore te Batavia en verklaarde, dat zijn voornaamste
indruk die van snelheid en veiligheid is geweest. Het luchtverkeer leek hem veel
regelmatiger dan eenig ander vervoermiddel te land of ter zee. ‘Mijn reis was een
groot genoegen, zei hij, dat ik uitsluitend dank aan de Nederlandsche vliegvaardigheid
en den Nederlandschen handels- en ondernemingsgeest.’ Amy Johnson verklaarde
bij haar terugkeer in Engeland, dat haar Engelsch vliegtuig in snelheid niet kon halen
bij een Nederlandsch Fokkertoestel.
- ‘Nu ja,’ zeide de ander, ‘er zijn natuurlijk wel dingen, waarin wij ons
onderscheiden...’
- ‘Dat zou ik denken, zoo viel het Verbondslid hem nu in de rede. Wanneer u let
op de uitkomst der nieuwe volkstelling in onze Oost, zult u toch ook niet kunnen
zeggen, dat het Nederlandsche bestuur tekort schiet in de vervulling van zijn roeping
tegenover de Aziatische volken. In iets meer dan een
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halve eeuw kon de bevolking verdubbelen. De koloniale tentoonstelling te Parijs was
voor Ned.-Indië een zegepraal. In een rede te Marseille noemde de toenmalige minister
van koloniën, F. Piétri, Nederlandsch-Indië ‘een model van kolonisatie’. Zelfs de
sociaal-democraat Albert Thomas, directeur van het Int. Arbeidsbureau te Genève,
beeft, na zijn reis naar Java, moeten toegeven, dat de Nederlandsche kolonie goed
bestuurd wordt, ja bewondering afdwingt.
- ‘Ja, maar de Inlanders!’
- ‘Nu roert u een onderwerp aan voor een lange verhandeling! Laat ik u één ding
vertellen: in het begin van dit jaar hebben de ingezetenen van Kampar Kiri op
Sumatra's Oostkust een groot feest gevierd, dat een week lang duurde, om te
herdenken, dat zij een kwart eeuw geleden onder Nederlandsch bestuur kwamen. De
eigenlijke herdenkingsdag is 29 Mei 1932; zoolang schijnen ze niet te hebben kunnen
wachten, om hun vreugd te uiten! Waar bleef de eenheid van het groote rijk zonder
het aldus telkens bij de Inlanders uitkomende geloof, dat het Europeesche bestuur
tenslotte toch het best mogelijke en rechtvaardigste is en onderlinge geschillen
voorkomt?
‘Ook voor onze eigen eenheid is het heilzaam, dat de Nederlanders zich één voelen
ten opzichte van het groote beschavingswerk, dat daarginds is opgelegd.’
Beter kwam de Indischman uit het debat, toen hij dit, handig, op de West bracht.
Ook ons Verbondslid kon niet tegenspreken, dat voor Nederlandsche belangen daar
veel meer van regeeringswege kon worden gedaan, bijv. wat post, telefoon en
telegrafie betreft; tegen den woningnood en de duurte...
- ‘Dat is juist het gevolg van uw ongelukkige mismoedigheid’, zeide het
Verbondslid. ‘Zoudt gij niet denken, dat, wanneer de regeering een aandrang van
het geheele Nederlandsche volk achter zich voelde, zij daar veel krachtiger zou
optreden? Maar een deel van het volk beseft nauwelijks de groote veranderingen,
die daar in de West zijn voorgevallen; weet niet, dat Curaçao een aanzienlijke
steenkoollaadplaats is geworden met een havenbeweging, welke bijna het dubbele
is van die van Amsterdam; met de grootste olieraffinaderij ter wereld. Dat het de
overlaadhaven is van Noord-Venezuela en geregeld aangedaan wordt door elf
stoomvaartlijnen. Dat Willemstad, een plaats, kleiner dan Amersfoort, jaarlijks ruim
drie maal zooveel reizigers trekt als haar bevolking zielen telt.
‘Wij spreken daar juist over de koloniale tentoonstelling te Parijs. Ik zal u
voorlezen, wat de Figaro daarover geschreven heeft.’
Hij haalde de Figaro van 21 September uit zijn zak en las den slotzin van een
beschouwing over de openingsplechtigheid van die tentoonstelling, dien hij als volgt
vertaalde: ‘Wij zullen te Vincennes samenwerken met het gezonde, ijverige,
bedachtzame Nederlandsche volk, welks roem de oceanen verkondigden sedert
eeuwen en dat Lodewijk XIV op onvergetelijke wijs gehuldigd heeft in den
heldhaftigen persoon van De Ruyter.’
Dit beteekent, overgezet zijnde uit de diplomatieke taal, hetzelfde als de vele
toenaderingspogingen uit Frankrijk in de laatste jaren verraden: dat men de
medewerking van Nederland en Nederlandsch-Indië zoekt ter beveiliging van zijn
eigen koloniaal bezit over zee.
‘Grootmoedig vergeten ze alles, wat koning Lodewijk tegen Nederland misdeed
en beroepen zich op den geest van den grooten De Ruyter’, zeide het Verbondslid.
‘Het toont, dat Nederland nog altijd een macht is in de wereld.’
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‘En dat zullen wij zoo noodig ook bewijzen in de lucht’, Zei de vliegofficier,
ernstig en beslist.

Schriftelijke leergangen.
Wij ontvingen een rondschrijven van den heer H.G. Clerkx, waarin deze een groot
en wezenlijk grootsch plan ontvouwt tot het inrichten van een schriftelijken leergang
voor voortgezet onderwijs. Zijn bedoeling is, aan kinderen, die na het afloopen van
de lagere school geen verder onderwijs meer krijgen, omdat zij geld moeten gaan
verdienen, dat verdere onderwijs in huis te brengen door een schriftelijken leergang
van 5 jaar, waarin ongeveer dezelfde leerstof zal worden behandeld als die van het
driejarige M.U.L.O., zonder vreemde talen, maar waarbij ‘de eerste plaats zal worden
ingeruimd aan het onderwijs in de Nederlandsche taal.’ Verder zal minder gedaan
worden aan wiskunde, ‘waar tegenover staat, dat meer zorg zal worden besteed aan
zulke vakken, die vooral practische waarde hebben.’
Met alle waardeering van het herhalings- en het vervolgonderwijs gelooven wij,
dat die schriftelijke leergangen in een leemte voorzien.
Wij zouden geneigd zijn het denkbeeld van den heer Clerkx één van die stoute
plannen te noemen, waarvan wij de uitvoering nog niet zien, ware het niet, dat hij
op dit gebied kan bogen op een rijke ervaring. Reeds 20 jaar geleden begon hij een
volledigen leergang voor huisonderwijs in 7 leerjaren voor Hollandsche kinderen in
Nederlandsch-Indië, die tallooze ouders in staat heeft gesteld om hun kinderen bij
zich te houden, tot zij naar H.B.S. of Gymnasium moesten.
En wat wij, in verband met het doel van ons Verbond, eigenlijk het belangrijkste
vinden van het uitvoerige rondschrijven is, dat de heer Clerkx het komende jaar een
schriftelijken leergang in zes jaren voor de leerplichtige jeugd hier te lande gereed
zal hebben. ‘Aan de hand van den laatsten leergang kunnen onze landgenooten overal
ter wereld hun kinderen hetzelfde onderwijs doen genieten als op de beste scholen
in onze groote steden.’ Is dat niet prachtig? Wij, die zoo dikwijls de klacht vernemen
van Nederlanders, in vreemde landen in de verstrooiing levend, dat het zoo moeilijk
is, hun kinderen Nederlandsch onderwijs te doen genieten, kunnen de beteekenis van
zulk een schriftelijken leergang op den rechten prijs schatten en wij raden alle
Nederlanders en stamverwanten, die geen gelegenheid hebben om hun kinderen
geregeld lager onderwijs te laten geven, ten sterkste aan den heer Clerkx
(Bezuidenhoutsche weg no. 235, Den Haag) te vragen hun een exemplaar van het
rondschrijven toe te zenden.

Wenk.
In het buitenland reizende Nederlanders! Vraagt in Uw hotel naar een Nederlandsch
dagblad!

Raad.
Schaf U nog heden den Kalender Groot-Nederland aan! Prijs voor leden van het
A.N.V. f 1.90 vermeerderd met verzendingskosten. Hij beteekent 365 dagen proganda
voor de beginselen van het A.N.V.
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Boekencommissie
Het verzoek van de B.C. om toezending van proefschriften en andere werken van
wetenschappelijken aard, voor de Gentsche Hoogeschool, heeft bij enkelen een
vriendelijk onthaal gevonden, zoodat met inbegrip van de nog niet verzonden boeken
een geheel van ongeveer 100 boeken den oogst uitmaakt.
Ik vertrouw, dat Mevr. J.A. Ruttink-Schneider te Apeldoorn en Raden Mas Noto
Soeroto te 's Gravenhage het mij niet ten kwade zullen duiden, indien ik hun op deze
plaats vriendelijk dank zeg voor de door hen voor Gent afgestane boeken. Ik hoop
echter ook, dat de vele anderen, die nog Nederlandsche proefschriften e.d. voor dit
doel te missen hebben, van de diensten der B.C. als tusschenpersoon gebruik zullen
maken.
Het tijdschriftenwerk, dat gaandeweg zich uitbreidde tot ongeveer 5 kisten 's
maands en dat feitelijk geheel door leden van de afd. Den Haag wordt mogelijk
gemaakt, ondervindt wonderlijk genoeg geen merkbaren terugslag van den slechten
tijd.
De toevloed van boeken (de boekenverzending is wel het hoofddoel van de B.C.)
staat echter sedert ongeveer 2 maanden vrijwel stil en, daar wij bij de verzending
nog geen rekening hielden met het zoo plotseling opdrogen van onze bronnen,
beginnen er nu onrustbarende ledige plekken in onze voorraadruimte te komen.
Dat men toch bedenke, dat de B.C. ondanks alle geestdrift van haar staf, niet
werken kan zonder den niet verflauwenden steun van U allen, lezers van Neerlandia.
J.P. BOLTEN, Directeur.

Verbetering.
Bij vergissing werd in ons vorig nummer Prof. Dr. Paul van Oye bibliothecaris der
Universiteit te Gent genoemd. Deze hoogleeraar heeft zich met ons in verbinding
gesteld als lid van het A.N.V. om door bemiddeling van de Boekencommissie de
uitwisseling te bevorderen van wetenschappelijke uitgaven.

Nederland
Groepsvergadering.
Groep Nederland hield 25 October te 's-Gravenhage, ouder voorzitterschap van den
heer J.N. Pattist, een algemeene vergadering. Vertegenwoordigd waren 13 afdeelingen,
terwijl tal van belangstellenden aanwezig waren.
De voorzitter vermeldt in zijn openingsrede, hoe thans naast 's-Gravenhage ook
de afdeelingen Amsterdam en Rotterdam krachtige levensuitingen vertoonen. Hij
begroet in het bijzonder de afdeeling Voorne en Putten, die, twee jaar geleden een
vervallen afdeeling Den Briel, nu de 12de plaats inneemt onder de 36 afdeelingen.
Hij spreekt de voldoening uit, dat in de Groep Vlaanderen met de opening der
vernederlandschte Gentsche hoogeschool een nieuw tijdperk van wetenschappelijken
bloei zal bij dragen aan de verhooging van het peil der gemeenschappelijke
beschaving.
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Naar aanleiding van de notulen stelt de afgevaardigde voor Utrecht de vraag, of
het reeds herhaald voorgenomen bezoek aan Zeeuwsch Vlaanderen door den voorzitter
en den heer Nolet heeft plaats gehad. De voorzitter deelt mede, dat door drukke
werkzaamheden van beide betrokkenen dit voornemen nog niet kon worden
verwezenlijkt.
Bij de behandeling der begrooting stelt de afgevaardigde voor Rotterdam eenige
vragen over de posten voor propaganda en verschillende Commissies. De secretaris
licht o.a. toe het werk der propagandacommissie en van de commissie tot het
ontwerpen van een verordening tot wering van vreemde opschriften, die haar taak
weldra ten einde zal hebben gebracht. De begrooting wordt goedgekeurd, evenals
de notulen, na toelichting door den penningmeester.
Tot leden der commissie tot nazien van het geldelijk beheer worden herkozen de
heeren Mr. J. Hoog (Haarlem). J.F. Hijmans (den Haag), Jhr. Mr. C.H.J.I.M. van
Nispen tot Sevenaer (Arnhem).
Tot afgevaardigde der Groep in het Hoofdbestuur worden herkozen de aftredenden:
Mr. W.J.L. van Es, Mr. B. de Gaay Fortman; P.J. de Kanter, Dr. H.W.E. Moller,
Kolonel K.E. Oudendijk.
Evenzoo worden herkozen de aftredende leden van het Groepsbestuur: J.E. Gerzon,
Prof. W. Nolet en als voorzitter de heer J.N. Pattist.
Voorstellen der afdeelingen:
De afdeeling Utrecht e.o. van het A.N.V. heeft met leedwezen moeten vaststellen,
dat de Nederlandsche Regeering niet heeft geschroomd, Nederlandsche oorlogschepen
naar Antwerpen te zenden ter opluistering zoowel middellijk als onmiddellijk van
de Belgische feesten tot herdenking van de honderdjarige onafhankelijkheid van
België. Zij meent, dat de Nederlandsche Regeering daardoor het Nederlandsche volk
in zijn diepste gevoelens ernstig heeft gekwetst.
Daarom stelt zij voor, dat Groep Nederland haar ontstemming over deze
handelwijze ter kennis van de Nederlandsche Regeering brengt.’
Het Groepsbestuur had afwijzend geadviseerd op grond daarvan dat het de
overtuiging had gekregen, dat het zenden van een smaldeel niet den vorm had van
eene deelneming aan de herdenking der honderdjarige onafhankelijkheid van België,
maar dat het bezoek gebleven was binnen de omraming van de opluistering van de
Nederlanfsche week op de tentoonstelling. Het meent dus, dat dit bezoek valt onder
het in 1929 genomen besluit zich te onthouden van een uitspraak over deelneming
aan de tentoonstelling.
De afgevaardigde der afdeeling meent, dat het praeadvies het gebeurde verbloemt.
Verscheidene afdeelingen geven op verschillende gronden te kennen, dat zij het niet
eens zijn met de afdeeling Utrecht. Na stemming wordt het voorstel verworpen met
27 tegen 3 stemmen.
De afdeeling Arnhem had een voorstel met uitvoerige toelichting ingediend, daartoe
strekkend, dat het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd, bij het opstellen van van hem
uitgaande mededeelingen in ‘Neerlandia’ de Kollewijnsche spelling toe te passen.
De afgevaardigde voor Arnhem licht het nader mondeling toe. Het is wenschelijk,
dat, waar het Hoofdbestuur reeds tweemaal zich tot de regeering gewend had, om
het spellingvraagstuk op te lossen in den zin van vereenvoudiging, thans het voorbeeld
gegeven wordt.
Prof. Dr. H.W.E. Moller, om advies gevraagd, steunt het voorstel Arnhem.
Vereenvoudiging is dringend noodig. Zoowel in het belang van het eigen volk, als
in dat van het aanhouden der banden met de stamdeelen. Hij spreekt de overtuiging
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uit, dat, ware tien jaar geleden vereenvoudigd, het Nederlandsch minder zwaren strijd
te voeren zou hebben gehad in Zuid-Afrika, waar men reeds lang de vereenvoudigde
spelling officieel had ingevoerd, maar toen het in Nederland bij het oude bleef, heeft
het Nederlandsch geheel voor het Afrikaansch moeten wijken. Misschien dat er nog
kans is, nu men ignds weer meer belangstelling begint te vertoonen voor het
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ontwikkelen van het Afrikaansch door aanleunen aan het Nederlandsch, toenadering
te krijgen, indien men hier eindelijk tot vereenvoudiging komt. Hij wijst er tevens
op, hoe bijv. het Maleisch zooals het nu met Latijnsche karakters op de scholen in
Oost-Indië onderwezen wordt, een volstrekt vereenvoudigde, spelling bezigt, waardoor
dit een grooten voorsprong krijgt op het Nederlandsch, waarbij men een oude spelling
blijft volgen.
Hij legt er den nadruk op, dat er in den grond geen wettige officieele spelling
bestaat, maar dat de Regeering uiterst behoudend is. Zoo kon het gebeuren, dat de
Kamers voor hare ‘Handelingen’ reeds in 1889 de spelling De Vries en Te Winkel
volgden, maar de Regeering in hare wetsvoorstellen tot ongeveer 1900 de spelling
van Siegenbeek handhaafde, die krachtens de muntwet zelfs nog voorkomt op onze
munten met het randschrift ‘Koningrijk der Nederlanden’.
Uitvoerige besprekingen volgen. De afgevaardigde voor Utrecht stelt voor een
anderen weg te volgen door eenerzijds het voorstel Arnhem te verwerpen, doch het
Hoofdbestuur uit te noodigen de zaak der spellingvereenvoudiging andermaal
aanhangig te maken bij de Regeering.
Het voorstel Utrecht wordt gesplitst.
Met algemeene stemmen wordt aangenomen, dat de groep zich tot het Hoofdbestuur
zal wenden met het verzoek zich ten derden male tot de Regeering te wenden om
het spellingvraagstuk te regelen. Het voorstel Arnhem wordt daarna verworpen met
16 tegen 14 stemmen.
Aan de orde kwam vervolgens het voorstel Utrecht om aan de Nederlandsche
Regeering te verzoeken de belangen van den Nederlandschen Staat en het
Nederlandsche volk voortaan ook in Curaçao krachtig voor te staan en te bevorderen,
nu bij de behandeling van de strafzaak tegen den Kapitein Borren voor het Hoog
Militair Gerechtshof is gebleken, dat de Nederlandsche Regeering de Nederlandsche
belangen in Curaçao schromelijk heeft verwaarloosd, waardoor niet alleen het
Nederlandsche gezag heeft geleden, maar ook het zelfbewustzijn van het
Nederlandsche volk is gegriefd en gehandeld is in strijd met het
verantwoordelijkheidsgevoel van ons volk tegenover Curaçao en de daar levende
volken.
Het Groepsbestuur raadt aan dit voorstel niet aan te nemen, omdat, zooals de
voorzitter het uitdrukt, het in den grond schieten is met los kruit op een reeds
omgevallen doel. Het staat vast, dat de belangen schromelijk zijn verwaarloosd, vast
staat ook, dat het Nederlandsche volk in al zijn geledingen diep getroffen werd, door
wat bij het onderzoek gebleken is. Maar anderzijds staat evenzeer vast, dat deze
verwaarloozing van jaren her, wellicht eeuwen terug dagteekent, en dat uit de houding
der huidige regeering valt op te maken, dat zij dit evengoed beseft als ieder ander.
Uitvoerige besprekingen volgen. De afgevaardigde der afdeeling Utrecht vindt
het merkwaardig, dat men steeds redenen weet te vinden, om onder loftuitingen een
voorstel te begraven, maar verklaart zich bereid om met bezwaren rekening te houden
en in den tekst een scherper onderscheid te maken tusschen fouten van vroegere
regeeringen en den goeden wil der huidige regeering. Hij meent evenwel, dat de
motie niet overbodig is in zulk een vorm, dat daardoor de Regeering een aansporing
krijgt op den juisten weg voort te gaan.
De afgevaardigde van Voorne en Putten, zelf bekend met de West, meent echter,
dat de verwaarloozing niet alleen voorkwam bij het vraagstuk der verdediging, maar
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nog op tal van punten, bijv. het onderwijs, zoodat het voorstel een te beperkte
strekking heeft en een ander voorstel een grondig vooronderzoek noodig maakt.
De afgevaardigde der afdeeling Rotterdam wil niet medewerken aan deze uitspraak
in verband met de houding der Regeering tegenover den heer Fruytier.
De afgevaardigde voor Den Haag meent, na de uitlating van den afgevaardigde
voor Rotterdam, dat aan deze zaak allerlei punten vastzitten, die het ongewenscht
maken, dat de Groep ten aanzien van dit punt eenige uitspraak doet.
Bij stemming wordt het voorstel Utrecht verworpen met 23 tegen 7 stemmen.
Mej. E. Baelde, lid van den Raad van Bijstand, dient het voorstel in, dat het
Groepsbestuur onderzoekt, wat de oorzaak is van de achterstelling van de
Nederlandsche Muziek (zoowel bij gramofoon- als bij andere concerten), bij de
verschillende radio-uitzendingen en middelen zoekt om de verspreiding van het
Nederlandsche lied en Nederlandsche muziekwerken door dit uitstekende
verspreidingsmiddel te bevorderen.
De heer Wierts meent, dat over uitzending van Nederlandsche muziek niet mag
worden geklaagd.
Van bestuurszijde wordt opgemerkt, dat het vraagstuk niet gemakkelijk is. Het
schijnt bijv., dat tijdens de eerste ontwikkeling der gramofoon, een groote Engelsche
fabriek een aantal opnamen van Nederlandsche liederen heeft laten maken, maar dat
er niet voldoende vraag naar bleek te bestaan. Men bleef dus met een grooten voorraad
zitten, nog op ouderwetsche wijze opgenomen, die nog niet is uitgeput. Dit maakt,
dat er weinig lust is, om de proef te herhalen. Het zal groote moeite meebrengen een
grondig onderzoek naar de oorzaken in te stellen, waarbij voorkeur voor vreemde
muziek bovendien een overwegende rol speelt.
Het bestuur stemt er evenwel in toe het vraagstuk te onderzoeken.
De afdeeling Dordrecht brengt in bespreking het feit, dat de afdeeling Utrecht er
nog niet in geslaagd was voldoende geld bijeen te brengen voor het standbeeld voor
Paul Krüger. Hij meent, dat de oorzaak moet liggen in een onvoldoende samenstelling
van het comité van aanbeveling. De afdeeling Dordrecht is bereid een belangrijke
gift te doen, indien het Groepsbestuur tot hervorming wil medewerken.
De afgevaardigde van de afdeeling Utrecht weerspreekt deze critiek.
Het Groepsbestuur geeft aan de afdeeling Dordrecht in overweging zich rechtstreeks
tot de afdeeling Utrecht te wenden over haar bezwaren.
Aan het slot wil de voorzitter van deze gelegenheid gebruik maken, om den
administrateur van het Verbond alsnog geluk te wenschen met de hem verleende
Koninklijke onderscheiding. Spr. ziet in het verkenen van een orde aan den
administrateur een bewijs van erkenning, die het werk van het Verbond mede omvat
en die ons allen een spoorslag is ons te blijven wijden aan onze taak.
Na afloop vereenigde een groot aantal deelnemers zich aan den disch bij Huize
Anjema. De avond werd besloten met een Kunstavond der Haagsche afdeeling.
VAN ES

Ter overdenking.
Aan hen, die het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt
daartoe de volgende vorm aanbevolen:
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Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht waarvan de Wet
(Statuten) is goedgekeurd laatstelijk bij Koninklijk Besluit van 12 December 1929
No. 65, de som van.....................................................uit te keer en
binnen..........maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten.
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Van de Afdeelingen
Amsterdam.
Dinsdag 18 November had in de Aula der Gemeente-Universiteit de opening plaats
van den leergang Zuid-Afrika in verleden en heden, ingericht door de Afd. Amsterdam,
in samenwerking met verschillende andere Vereenigingen, onder welke in de eerste
plaats de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging dient genoemd te worden.
Het bestuur onzer afdeeling kan met genoegen vaststellen, dat blijkbaar zijn streven,
de verschillende deelen van den aardbol, waar de Nederlandsche stam wortel
geschoten heeft, en de lotgevallen van hen, die in vroegere eeuwen uittrokken, om
ver van den geboortegrond onze driekleur te planten, beter bekend te maken, in wijde
kringen hier gewaardeerd wordt.
Vonden toch de reeds gehouden leergangen ‘Amsterdam in de Gouden Eeuw’ en
‘West-Indië in verleden en heden’, aangenaam aandoende belangstelling, de
openingsavond van den huidigen leergang geeft grond voor de verwachting, dat ook
deze zal medewerken tot beter kennen en waardeeren van wat in het verleden en
heden door Nederlanders en hun nakomelingen tot stand gebracht werd.
Verschillende autoriteiten gaven door hun aanwezigheid blijk van hun
belangstelling en de zaal was verder geheel gevuld met leden der samenwerkende
vereenigingen en die onzer afdeeling. Onder de autoriteiten dient in de eerste plaats
genoemd te worden Z.E. de Gezant der Zuid-Afrikaansche Unie, de heer Dan. J. de
Villiers.
Na een kort woord van welkom van den voorzitter, den heer J. Ed. Gerzon, tot de
aanwezigen, waarbij deze zijn dank uitsprak aan het gemeentebestuur van Amsterdam
en het college van rector en assessoren der universiteit voor de welwillendheid,
waarmede deze wederom de zalen der universiteit beschikbaar stelden, verleende hij
het woord aan den Gezant, die zich bereid verklaard had, den leergang officieel te
openen.
In zijn openingswoord vermeldde Z.E., dat hij zich hier onmiddellijk thuis gevoeld
had, thuis, als onder familieleden, wat niet te verwonderen was, o.a. doordat men
hem in zijn eigen taal verstond. Spr. sprak dan ook de verwachting uit, dat, ofschoon
hij zich van het Afrikaansch bediende, ieder der aanwezigen hem zou kunnen volgen.
Die overeenkomst in taal wijst op de nauwe verwantschap van ons en zijn
landgenooten. Beide groepen, al zijn zij ook in den loop der eeuwen uiteengedreven,
behooren elkander te kennen en daardoor beter te verstaan en te waardeeren. Spr.
verwachtte, dat de leergang daartoe zeer veel zou kunnen bijdragen en drukte de
hoop uit, dat deze in alle opzichten zou slagen.
De spreker voor dezen avond, de heer Jhr. dr. P.J. van Winter, secretaris van het
hoofdbestuur der Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, ving daarna zijn voordracht
‘Zuid-Afrika onder Nederlandsch Bestuur’ aan. In een keurig gestelde rede schetste
de spreker, hoe in den loop der 17de en 18de eeuw uit de tijdelijke nederzetting aan
de Kaap onder Van Riebeeck een blijvende volkplanting ontstond en tevens, hoe
zich daar door verschil in aanleg en ontwikkeling, en ook door tegenstrijdige belangen
onder de inwoners diepgaande verschillen voelbaar maakten en lichtte zijn rede toe
door lichtbeelden van oude kaarten, waardoor de gestadige groei der volkplanting
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van het Kasteel uit tot de grenzen der Kalahariwoestijn en in de bergen aanschouwelijk
werd.
C.K.K.

Nieuw leven in Delft!
Zaterdagmiddag 22 November was de Delftsche afdeeling de gastvrouw van de
Haagsche. Van de laatstgenoemde was een vijftigtal leden naar Delft getrokken om
daar onder leiding van het Delftsche bestuur en met zaakkundige voorlichting
verschillende historische gebouwen te bezichtigen. En zoo kwamen deze A.N.V.-leden
weer onder den indruk van het eenige Delftsche stedenschoon en van de roemrijke
vaderlandsche geschiedenis, die in het Princehof, in de Oude Kerk en in de Nieuwe
Kerk zoo overweldigend tot hen sprak. Een oogenblik van diepe ontroering was het,
toen allen geschaard stonden om de onvergelijkelijk schoone graftombe van den
Vader des Vaderlands en plotseling het Wilhelmus plechtig door de hooge kerkbogen
ruischte. Den orgelist, den heer Storm, moge daarvoor nog eens een woord van dank
worden gebracht.
Ja, de middag begon met zonneschijn, maar toen het gezelschap van de Nieuwe
Kerk naar Hotel Wilhelmina wandelde, werd het overvallen door een allergeweldigste
wolkbreuk....; toch bleef de goede stemming er in! In ‘Wilhelmina’ aangekomen,
droogden de dames aanstonds hare voetjes op listige wijze tegen de centrale
verwarming en de thee met theegebak, op de meest gastvrije wijze rondgediend,
smaakte allen heerlijk. Het was er echt gezellig!
De gasten werden op hartelijke en opwekkende wijze verwelkomd door den
voorzitter der Delftsche afdeeling, den heer ds. Stellwag, die o.m. mededeelde, dat
de Burgemeester, mr. Van Baren, ook gaarne aanwezig was geweest, wanneer
ambtbezigheden hem niet hadden verhinderd.
De Haagsche voorzitter, Kolonel Oudendijk, was de tolk van de oprechte
dankbaarheid der Haagsche leden. Hij wees op de voordeelen van een goede
samenwerking der beide afdeelingen. De twee voorzitters wezen beiden op het
schoone werk van het A.N.V. voor volk en stam. De wethouder van onderwijs, de
heer Brinkman, die intusschen was verschenen, sprak monden vol van sympathie
voor ons Verbond en hoopte, dat na dezen dag de Delftsche afdeeling weer krachtig
zou opleven. De heer Verhulst, redacteur der Nieuwe Delftsche Courant, gaf in wel
gekozen woorden te kennen, dat de Roomsch-Katholieken zich gaarne bij het A.N.V.
aansluiten. De heer dr. M.A. van Weel, als voorzitter der Taalwacht, uit zijn tent
gelokt door een gezegde van den wethouder van Onderwijs, sprak zijn beste wenschen
uit voor het onderwijs in het Nederlandsch op de Delftsche scholen. Nadat de heer
Groen tot zijn eigen groote verrassing van den voorzitter het woord had gekregen en
uiting had gegeven aan zijn Grootvaderlandsche gevoelens, werd de bijeenkomst
gesloten en vertrokken de Hagenaars, zéér dankbaar gestemd, weer naar de Hofstad.

's-Gravenhage en omstreken.
Na het mooie en leerzame tochtje naar Delft in den namiddag, gaf deze afdeeling
den 22sten November, mede voor de Delftsche afdeeling, een Dietschen kunstavond,
die ondanks storm en regen goed bezocht was. Leerlingetjes van de Chr.
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Montessorischool gaven onder leiding van mevrouw C.K. de Jong-Höweler,
muziekleidster dier school, een alleraardigst nummer: ze zongen en speelden bekende
kinderrijmpjes uit een, door mevrouw De Jong getoondicht bundeltje: ‘Hoe moeder
de kinderrijmpjes hoorde’. Het was een waar succes! De heer Brijs sprak op de hem
eigen, aangename, leerzame wijze over: Humor in het Vlaamsche volksleven en de
Vlaamsche letterkunde. De heer Zurhaar schonk, begeleid door zijn dochter, den
aanwezigen een groot muzikaal genot door zijn cellospel: stukken van G. Mann,
Latman, B. Verhallen en C. Hinderdael.
Een mooie Dietsche avond!

Dordrecht.
Wederom trad voor deze afdeeling Dr. Van der Sleen op. Ditmaal - 20 November voerde hij zijn talrijke toehoorders mede naar het schoone Bali met zijn oude
Hindoebeschaving en het woeste Nieuw-Guinea met zijn oerwouden en primitieve
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bevolking, de Papoea's. Hij boeide wederom het oor door zijn vlotten en geestigen
verhaaltrant en het oog door een reeks duidelijke lichtbeelden. De volle zaal toonde
zich zeer voldaan. De voorzitter, Dr. J.J. Prins, wenschte in zijn dankwoord voor den
genotvollen avond, den gevierden spreker, die binnenkort weer een Indische studiereis
gaat maken, goede reis.

Vlaanderen.
Jaarlijksche algemeene vergadering van Groep Vlaanderen.
De toestand zeer bevredigend.
Zondag 16 November hield Groep Vlaanderen haar jaarlijksche algemeene
vergadering in de zalen der Vlaamsche Club te Brussel, onder het voorzitterschap
van Mr. W. Thelen. De takken Brussel, Antwerpen, Ieperen, Lokeren en Kortrijk
waren vertegenwoordigd. Ook van den in 1927 voorloopig opgericbten maar
sedertdien weer ingeslapen tak Gent was een afgevaardigde aanwezig, terwijl tak
Mechelen een paar stemgerechtigde vertegenwoordigers had aangewezen, die echter
op het laatste oogenblik verhinderd bleken te zijn.
Na een woord van welkom, door den Groepsvoorzitter tot alle aanwezigen gericht,
deed de secretaris, de heer M.J. Liesenborghs voorlezing van het zeer uitgebreide
verslag over het vereenigingsjaar 1929-1930. Daarin werd in de eerste plaats gewezen
op de oorzaken, waardooi deze algemeene vergadering eerst thans kon worden
gehouden. De voornaamste dezer oorzaken was, dat het tegenwoordige bestuur eerst
orde moest brengen in den verwarden toestand, waarin het de Groep vond. Daarmee
ging heel wat tijd verloren.
De huidige toestand van Groep Vlaanderen mag ongetwijfeld zeer bevredigend
worden genoemd. De Groep telt, op dit oogenblik, zes takken: Brussel, Antwerpen,
Ieperen, Mechelen, Lokeren en Kortrijk, terwijl een zevende tak, Gent, indien de
vooruitzichten zich verwezenlijken, spoedig een werkzaam onderdeel van de Groep
zal worden.
Verscheidene takken legden in het afgeloopen jaar een groote bedrijvigheid aan
den dag. Overal in de takken werd het eeuwfeest der geboorte van Vlaanderens
nationalen dichter Guido Gezelle luisterrijk herdacht. De bij deze gelegenheid o.m.
te Antwerpen, Brussel, Ieperen, Mechelen gehouden Gezelleavonden werden door
honderden belangstellenden, zoo Noord-Nederlanders als Vlamingen en zelfs enkele
in Vlaanderen verblijvende Zuid-Afrikaners bijgewoond en mochten zich in een
grooten bijval verheugen. Verder voldeden de sprekers en voordrachtgevers,
uitgezonden door de Commissie van het A.N.V. voor Nederlandsche lezingen in
Vlaanderen, in het algemeen zeer. De mate van hun bijval hing vooral af van het
gehalte der leden van de verschillende afdeelingen en de plaatselijke geestelijke
behoeften en toestanden. Onder instemming van de vergadering zeide de
Groepssecretaris, dat de Commissie voor Nederlandsche lezingen en het Hoofdbestuur
van het A.N.V. dan ook ten zeerste den welgemeenden en innigen dank van Groep
Vlaanderen verdienen.
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Door een overzicht van de werkzaamheid der verschillende takken werd in het
verslag met voldoening vastgesteld, dat bij nagenoeg alle uitingen van Vlaamsch of
Nederlandsch intellectueelle ven in de steden, waar takken van het A.N.V. bestaan,
de stoot vaak van deze takken uitging. Tak Brussel telt thans ruim 230 betalende
leden, maar hoopt dit cijfer binnen niet al te langen tijd te verdubbelen; tak Antwerpen
heeft 220 leden, Mechelen 127, Ieperen, die een bijzondere vermelding verdient om
zijn buitengewone werkzaamheid, 162, Lokeren bracht zijn ledental in het afgeloopen
jaar van 88 op 110 en voor 1931 op ongeveer 150. Kortrijk, die er zich op beroemen
mag de bloem der Vlaamsche intellectueelen in de Guldensporenstad te hebben
vereenigd en eerst op 6 December 1929 weder werd opgericht, heeft er reeds 48;
Gent schreef 43 leden in, maar kan het, indien eindelijk de hand aan het werk wordt
geslagen, zeker tot 200 of 300 brengen. Er zijn verder ook nog eenige over heel
Vlaanderen, buiten de takken, verspreide leden. In het geheel vereenigt Groep
Vlaanderen thans reeds weer ongeveer 1000 intellectueelen. Het bestuur der Groep
spoorde de takken aan hunne krachten in te spannen, om dit ledental tegen het einde
van 1931 op 2000 te brengen, wat zeer goed mogelijk is, indien iedereen daartoe het
zijne wil bijdragen.
In het afgeloopen jaar zijn reeds verscheidene punten van het ‘algemeen programma
van practische verwezenlijking’, ruim een jaar geleden door het Groepsbestuur
opgemaakt, werkelijkheid geworden. Aan andere punten werd een begin van
uitvoering gegeven. In dit verband wees de Groepssecretaris, in zijn verslag, op de
werking voor het vervangen der benaming Vlaamsch door Nederlandsch, daar waar
de taal wordt bedoeld, de taalgrenswerkzaamheid, de werking voor de volkstelling
van 31 December 1930, het Lodewijk-De-Raetcomité, de bekendmaking der
A.N.V.-gedachte in de pers en bij sommige voorname belangstellenden uit de
Volkenbondskringen, die uit eigen beweging om inlichtingen over het A.N.V. en
zijn werking in Vlaanderen en elders verzochten, het plaatsen van een groot
propagandabord langs de spoorbaan Antwerpen-Esschen, enz. Groep Vlaanderen
was tevens o.m. vertegenwoordigd bij de uitvaart van Karel van de Woestijne, de
herdenking van Prosper van Langendonck, de onthulling van het gedenkteeken van
Heldenhulde te Diksmuiden, de plechtige opening der Vlaamsche Universiteit te
Gent.
Dit verslag, alsook het verslag en de rekeningen van den Groepspenningmeester,
den heer G.J. Hooijer, werden bij algemeen handgeklap goedgekeurd. Ook mocht
de penningmeester den bizonderen dank der vergadering in ontvangst nemen voor
zijn geldelijk beleid. Dank zij zijne bemoeiingen en de welwillendheid van het
Hoofdbestuur kan, voor wat den stand der Groepskas betreft, de toekomst thans weer
met veel minder zorg dan vroeger worden tegemoet gezien. Ook werd, door de
vergadering, uiting gegeven aan den wensch, al de takken tot een verhooging van de
jaarlijksche bijdrage der leden te zien overgaan.
Het Groepsbestuur werd in zijn geheel herkozen met toevoeging van Mr. H.
Christiaen, secretaris van tak Kortrijk.
Bij de bespreking van den algemeenen toestand vond een schriftelijk voorstel van
het Haagsche Verbondslid, Mr. A.B. Cohen Stuart, tot bevordering der geestelijke
toenadering tusschen Noordnederlandsche en Vlaamsche onderwijzers en
onderwijzeressen op het voetspoor der intellectueele uitwisseling van Nederlandsche
en Belgische professoren, algemeenen bijval. Op voorstel van prof. dr. P. van Oyen,
hoogleeraar te Gent, werd een wensch aangenomen voor de oprichting van een
Vlaamsche academie voor wetenschappen, welke wensch elders in dit nummer van
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Neerlandia is afgedrukt. Een tweede wensch, betreffende de bescherming der
Vlaamsche Universiteit te Gent tegen alle pogingen tot sabotage, werd eveneens
eenstemmig goedgekeurd.

Een ‘stammiddag’.
De ‘stammiddag’, die om 3 uur, als vervolg op deze ochtendvergadering, eveneens
in de Vlaamsche Club plaats had, was zeer druk bezocht. Mr. W. Thelen en M.J.
Liesenborghs herdachten het 35-jarig bestaan van tak Brussel. De eerste sprak over
‘Tak Brussel in het Verleden’, de tweede over ‘Tak Brussel in het Heden’. Aan de
nagedachtenis van gestorven voormannen en pioniers der A.N.V.-gedachte als H.
Meert, Johan Kessler, Lodewijk Delpire, Prosper van Langendonck e.a. werd een
roerende hulde gebracht.

Neerlandia. Jaargang 34

193
Vervolgens kwamen twee bekende figuren uit Vlaanderens geestelijken strijd aan
het woord. Het waren de heeren J. Clottens, gewezen kabinetssecretaris van den
sedertdien afgetreden minister van Binnenlandsche Zaken, prof. dr. A. Carnoy, en
dr. J. Smets, leeraar aan het Kon. Atheneum te Tienen en hoofdredacteur van ‘De
Taalgrens’. De heer J. Clottens behandelde grondig en boeiend het vraagstuk der
aanstaande volkstelling in België, gezien in het licht onzer algemeene taalen
stambelangen en dr. J. Smets schetste op een wetenschappelijke en toch bizonder
onderhoudende wijze de verschillende uitzichten van het taalgrensvraagstuk. Veel
dankbare en hartelijke toejuichingen vielen hun te beurt.
Daarna bleef een aantal leden nog geruimen tijd, in gezellig samenzijn, bijeen.

Twee moties van Groep Vlaanderen.
De jaarlijksche algemeene vergadering der ongeveer duizend intellectueelen
vereenigende groep Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 16
November 1930 te Brussel gehouden;
overtuigd zijnde (in overeenstemming met de meening van de Kon. Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde en met den algemeenen wensch, uitgebracht op
de laatste gezamenlijke vergadering der jongste Vlaamsche Wetenschappelijke
Congressen te Antwerpen) van de noodzakelijkheid van het bestaan eener Vlaamsche
Academie voor Wetenschappen;
drukt den wensch uit de Belgische regeering onverwijld te zien overgaan tot de
stichting van Vlaamsche Academiën voor Wetenschappen, Geneeskunde, Taalkunde,
Letteren en Kunst;
en besluit hiervan mededeeling te doen aan de regeering en aan de pers.
De jaarlijksche algemeene vergadering der ongeveer duizend intellectueelen
vereenigende groep Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 16
November 1930 te Brussel gehouden;
verheugt zich over het feit, dat eindelijk een begin is gemaakt met de
vernederlandsching van de leergangen der Universiteit te Gent, zóó dat de Vlamingen,
binnen enkele jaren, over een volledig eigen universitair onderwijs zullen kunnen
beschikken;
spreekt echter tevens met nadruk den wensch uit, dat nimmer bepalingen of
maatregelen, van welken aard ook, die, op rechtstreeksche of onrechtstreeksche wijze,
afbreuk zouden kunnen doen aan de volledige vernederlandsching van de Universiteit
te Gent of deze Vlaamsche Universiteit in hare ontwikkeling en haren bloei zouden
kunnen belemmeren, door de regeering zullen worden getroffen of geduld;
en besluit mededeeling te doen van dezen wensch aan de regeering en aan de pers.

Tak Brussel.
In de plaats van den heer Avez, die wegens drukke werkzaamheden ontslag nam, is
tot secretaris van dezen tak benoemd de heer Mr. G. Heynderickx. Draps-Domstraat
9. Laken-Brussel.
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Prosper Van Langendonck herdacht.
Op 9 November herdacht de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen het feit,
dat juist tien jaar geleden Prosper van Langendonck door zijn vrienden naar zijn
laatste rustplaats te Evere-Brussel werd gebracht. Tak Brussel sloot zich aan bij deze
hulde, een der grondleggers van het A.N.V. in Vlaanderen ter eere. Zijn voorzitter,
M.J. Liesenborghs, legde, uit naam van den tak, mooie bloemen op het graf van den
dichter. De Vereeniging van Letterkundigen had voor een prachtigen krans gezorgd.
Vele leden van deze Vereeniging vergezelden het bestuur, met prof. dr. A. Vermeylen,
zijn voorzitter, aan het hoofd, bij deze stille, ingetogen bedevaart.

Ned.-indië
Geschiedenis der gemeente Batavia.
Na 25 jaar. Beknopt gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
der Gemeente Batavia, door E.J. Eggink, gemeente-secretaris.
Voor iemand, die te Batavia is gekomen vóór de instelling van de gemeente van dien
naam, is het lezen van dit boek bepaald een genot, vooral als hij vertrouwen in het
nut van die instelling heeft gehad. Want dit boek leert, dat die instelling een goed
werk is geweest, dat daardoor veel is verbeterd, dat niet tot stand zou zijn gekomen,
als Batavia gebleven was onder de zorg van eenige ambtenaren van de landsregeering,
menschen die niet zooveel voor Batavia konden voelen als de latere bestuurders der
gemeente en hun ambtenaren. Voor iemand als schrijver dezes, tot wiens uitspanning
het maken van lange wandelingen heeft behoord, doet het goed te zien, dat vele
wegen en waterloopen, waarvan de toestand van verwaarloozing hem ergernis gaf,
thans zijn verbeterd en dat het nieuwe Batavia nu aanspraak heeft op den grooten
naam, dien de stad had onder de Vereenigde Oostindische Compagnie. Om van de
prettige herinneringen, die het lezen van het boek opwekte, maar niet te gewagen!
Het boek geeft na het bekende portret van den stichter van Batavia, Jan Pieterszoon
Coen, eerst een hoofdstuk over Decentralisatie in oude tijden, met een afbeelding
van het graf van het eerste hoofd der Chineezen en een kaart van het Batavia van
1619. Dit hoofdstuk is een overzicht van de verhouding van het Gouvernement, de
landsregeering, tot de stad, loopende tot even na het herstel van het Nederlandsche
bestuur in 1816.
Het volgende hoofdstuk ‘Voorbereiding tot den tegenwoordigen toestand’ geeft
een overzicht van de adviezen vóór en tegen het instellen van een gemeente
uitgebracht, om vervolgens een hoofdstuk te geven over de regeling van 1903. Dit
was geen zaak voor Batavia alleen, maar maakte voor heel Indië mogelijk, dat voor
gewesten of gedeelten van gewesten uit de algemeene geldmiddelen gelden werden
afgezonderd, ten einde als eigen geldmiddelen van het betrokken gebied te strekken,
ter voorziening in de behoeften van dat gebied. Het voor Batavia afgezonderde
gedeelte van de algemeene geldmiddelen was in den aanvang geheel onvoldoende,
om te bereiken, wat de gemeenteraad noodig vond. Eerst na ongeveer 10 jaar was
het Gouvernement tot dit inzicht gebracht en kwam er een bevredigende regeling tot
stand. En eindelijk kreeg de gemeente het recht zelf belastingen te heffen.
Voor een goed werkende gemeente is noodig medewerking van de ingezetenen.
Dat dit niet dadelijk volmaakt is geweest, is te begrijpen. Zelfs naar de stembus gaan
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was iets, dat maar weinig kiezers noodig vonden; veelzeggend is in dit opzicht, dat
iemand eens heeft uitgerekend, dat bij een bepaalde verkiezing elke uitgebrachte
stem f 10 had gekost, als gevolg van de kosten van het verkiezingsapparaat en het
geringe aantal uitgebrachte stemmen. En natuurlijk was in die dagen het eereambt
van raadslid niet zoodanig in tel, dat werkelijk de beste menschen er toe bereid werden
gevonden. Maar dit neemt niet weg, dat het boek bewijst, dat, al werd de gemeente
niet gedragen
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Koninginnefeest te Batavia 1930: opstelling van de groep der afd. Batavia van het A.N.V. op het
Waterlooplein.

door de algemeene belangstelling, er toch veel goeds is verricht, voordat de gemeente
gezegd kon worden historische aanspraken op die belangstelling te hebben.
Het volgende hoofdstuk behandelt Het Bestuur van de Gemeente; met portretten
geeft het een herinnering aan de burgemeesters, die eerst waren ambtenaren van het
Binnenlandsch Bestuur, later door de Regeering als zoodanig benoemde
hoofdambtenaren. In den aanvang hadden deze burgemeesters alleen hulp van de
gemeente-ambtenaren, later kregen zij aan hun zijde wethouders, natuurlijk uit en
door den raad gekozen.
Dan komt het hoofdstuk Resultaten; onderverdeeld naar de verschillende
werkzaamheden: De Drinkwatervoorziening (in een tropisch land met vele
besmettelijke ziekten een zaak van buitengewoon groot gewicht), Afwatering en
Assaineering, Malaria-bestrijding, Reiniging- en Besproeiingsdienst, Afvoer van
huisvuil en faecaliën, Wegenverbetering, Bad- en waschgelegenheden, urinoirs en
privaten, Kampongverbetering (de kampongs zijn de wijken voor de Inlandsche
bevolking, de Chineezen en die Europeanen, die tot de economisch zwakken behooren,
zoodat deze verbeteringen van grooten invloed zijn op de heele bevolking),
Volkshuisvesting, Woningtelling, Stadsontwikkeling, Gezondheidsdienst, Toezicht
op levensmiddelen, Onderwijs, Schouwburg, Brandweer, Begraafplaatsen.
Al deze hoofdstukken, waarvan de opsomming het nut heeft, dat ze eenig denkbeeld
geeft van wat er in de gemeente Batavia zooal wordt gedaan, worden gevolgd door
leerzame overzichten en grafieken.
Tot slot van dit artikel geef ik deze aansporing aan de lezers van Neerlandia: als
gij wat meer van het tegenwoordige Batavia wilt weten, eenig inzicht wilt verkrijgen
in de groote gemeente, die al eeuwen over de geheele wereld bekend is, lees dan dit
boek van den heer Eggink. Gij zult hem dan, als ik, dankbaar zijn voor de goede
zorg, die hij aan tekst en afbeeldingen heeft besteed. R.v.I.

Zuid-Afrika
Nederlandsch leven in Stellenbosch.
In het begin van September werd te Stellenbosch een vertooning gegeven van de
Zuiderzee-rolprent1) door mevr. Ver Loren v. Themaat en prof. Serton, die grooten
toeloop had en zeer in den smaak is gevallen.
1) Dat het Hoofdbestuur van het A.N.V. deze rolprent beschikbaar stelde, komt in de
Afrikaansche pers niet of te weinig uit.
RED.
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Kort daarop is door de ‘Unie-debatsvereeniging’ het tooneelstuk ‘de Veroveraar’
van Mevr. Simons-Mees opgevoerd; de opvoering van een Nederlandsch stuk stelt
in een Afrikaander vereeniging altijd hooge eischen aan de spelers en moet dus des
te meer gewaardeerd worden. Ook hiervoor was groote belangstelling en niet minder
voor de eenige dagen daarna gevolgde openbare bespreking van die opvoering,
waarbij vier dames elk een inleiding tot de bespreking leverden. ‘Die Veroveraar
onder die soeklig van vroue-kritiek’, luidde de aankondiging. De eerste spreekster
gaf een beoordeeling van de uitspraak van het Nederlandsch, de tweede besprak den
inhoud van het stuk, de derde het spel en de vierde de aankleeding. Een aardige en
nieuwe manier van belangstelling wekken, die veel menschen trok.
Een andere goede avond was de lezing van dr. Kuiper, den vroegeren
doopsgezinden predikant van Amsterdam, die met zijn vrouw een reis om de wereld
maakt en nu in Zd. Afrika is voor familiebezoek. Hij sprak voor de
Christen-studentenvereeniging over het gebed.
Zoo zitten de A.N.V.-menschen daar trouw op het vinketouw.

De Universiteit van Pretoria.
Feestelijk heeft Pretoria op 10 October de opening gevierd zijner nieuwe Universiteit,
die, gelijk men weet, uit het Transvaal Universiteits Kollege is ontstaan. Omstreeks
duizend studenten hielden een optocht en de minister van Onderwijs, dr. D.F. Malan,
hield een bezielende rede. Naar wij in Die Burger lezen, was een gelukwensch
ontvangen van H.M. Koningin Wilhelmina, waarbij gewaagd werd van de blijdschap,
die de zusteruniversiteiten in Nederland bij deze gebeurtenis gevoelen. Dr. A. Pijper
bracht den gelukwensch over van de Nederlandsche Kon. Akademie van
Wetenschappen; voorts werden gelukwenschen ontvangen van den rector der
Universiteit van Amsterdam, het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Kon.
Vlaamse Akademie.
Een bijzondere plechtigheid werd gehouden bij het standbeeld van President
Krüger, aan welks voet, ten aanschouwen van een menigte van vier tot vijf duizend
menschen, tal van kransen werden neergelegd. De nieuwe universiteit ontving van
verschillende instellingen en personen belangrijke bedragen ten geschenke.
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De Administrateur der Transvaal-provincie, adv. J.S. Smit, heeft de beteekenis van
den dag pittig samengevat in de woorden: ‘Ons kijk nie vanaand net terug op die
tradiesie van 'n grootse verlede nie, maar ons kijk vooruit na die groot dinge wat ons
van die toekoms verwag.’

Buitenland
Het elfde Congres van den Nederlandschen Bond in Duitschland.
Op 25 en 26 October heeft de Nederlandsche Bond in Duitschland, de moedige
strijder voor het Nederlandsche stambewustzijn, zijn elfde congres in Dusseldorp
gehouden. Het afgeloopen negende Bondsjaar kenmerkte zich door achteruitgang in
zaken en daarmede gepaard gaande sterke toeneming der werkeloosheid. Wie daaruit
echter de gevolgtrekking zou maken, dat deze ongunstige omstandigheden, waaronder
onze landgenooten in Duitschland leven, een merkbaren achteruitgang in de
Bondsbeweging zouden hebben veroorzaakt, vergist zich deerlijk. Het aantal der
aangesloten vereenigingen is zelfs met 4 toegenomen en tot 70 gestegen, terwijl het
aantal betalende leden met verscheidene honderdtallen vooruitging. Wel een bewijs
van de belangstelling der leden is het feit, dat van die 70 vereenigingen niet minder
dan 67 ten congresse vertegenwoordigd waren.
De bijeenkomst begon met de gebruikelijke Hoofdbestuursvergadering op
Zaterdagochtend, waarop 's namiddags een plechtige kransnederlegging volgde op
het graf van den voor eenige jaren gestorven Nederlandschen Consul te Dusseldorp,
den Heer J. Herdtmann. Den Zaterdagavond gebruikt de Bond steeds ter verspreiding
van zijn denkbeelden en om zich bij buitenstaanders bekend te maken. En zoo
vereenigden zich ook nu wederom een 600-tal personen in de stedelijke ‘Tonhalle’,
die door de stad Dusseldorp geheel kosteloos ter beschikking was gesteld en op
schitterende wijze met palmen en groen was versierd, om op waarlijk grootsche en
feestelijke wijze hun saamhoorigheid met het vaderland te betuigen. Een bijzonder
karakter werd aan dezen feestavond verleend door het feit, dat tevens de
Nederlandsche Vereeniging te Dusseldorp, ‘In den Vreemde vereenigd’, dien dag
haar 25-jarig bestaan herdacht. Zich een kwart eeuw met een 50-tal Nederlanders in
den vreemde staande te houden, wil wat zeggen. Geen wonder, dat de tegenwoordige
voorzitter, tevens oprichter, tal van hartelijke gelukwenschen mocht ontvangen.
Aanwezig waren behalve de meeste Nederlandsche Consuls uit West-Duitschland,
vertegenwoordigers van zoo ongeveer alle Duitsche overheden te Dusseldorp en tal
van vrienden van den Bond uit het vaderland. De feestrede werd uitgesproken door
den Heer A.J. Schrikker, Consul te Dusseldorp, terwijl namens de Duitsche gasten
een burgemeester der stad en een vertegenwoordiger van de handelskamer het woord
voerden. Op het tooneel speelde de Koninklijke Harmonie uit Horst lustige wijzen
en de vreugde steeg ten top, toen het gezelschap van Jan van Riemsdijk, den
Veluwsche zanger, zijn oern-Hollandsche liedjes ten beste gaf.
De Zondag werd geheel in beslag genomen door het eigenlijke werkcongres, geleid
door den Bondsvoorzitter, den heer Max Blokzijl. Hoewel ik er niet gaarne van
verdacht wil worden persoonlijke loftuitingen uit te deelen, moet het mij toch van
het hart, welk een zeer bijzonder genoegen het is dezen bondsvoorzitter aan het werk
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te zien. Steeds vriendelijk en hoffelijk, soms streng, dikwijls geestig, leidt hij de
debatten en het lukt hem altijd ook de heftigste meeningsverschillen in zakelijke
banen te voeren, zonder dat iemand zich voor het hoofd gestooten kan voelen. In
zijn openingswoord begroette de voorzitter de aanwezigen, o.w. de heer Rienks,
hoofdinspecteur van het Lager-Onderwijs, als vertegenwoordiger van den
Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer Van Schaick,
rijkscommissaris voor steun van Nederlanders in Duitschland, als vertegenwoordiger
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Consul Schrikker vertegenwoordiger
van H.M.'s Gezantschap te Berlijn, de aanwezige consuls en de vertegenwoordigers
van het verbond van Duitsche Vereenigingen in Nederland en van het A.N.V.
De ochtend was geheel gewijd aan de Bondsorganisatie, jaarverslagen,
bestuursverkiezingen en dergelijke dingen; de namiddag aan de besprekingen, die
met de meer stoffelijke belangen der Nederlanders in Duitschland verband houden,
en het moet steeds weer herhaald worden, op welke ernstige en zakelijke wijze deze
belangen, die hoofdzakelijk betrekking hebben op de ondersteuning, die de
Nederlandsche werkeloozen en armlastigen in Duitschland van de Nederlandsche
Regeering ontvangen, besproken worden. Helaas kon het Bondsbestuur op al deze
vragen ook nu weer geen afdoend antwoord geven, want, hoewel juist eenige weken
geleden over deze vraagstukken onderhandelingen tusschen Nederlandsche en
Duitsche overheidspersonen hadden plaats gevonden, heeft deze commissie gemeend,
zich hierover niet te mogen uitlaten en zich in stilzwijgen te moeten hullen. Men
schijnt er zich nog steeds niet voldoende bewust van te zijn, dat de N.B.i.D. naast
het verdienstelijke werk op het gebied van het levendig houden van het Nederlandsche
stambewustzijn en het onderhouden van de Nederlandsche taal, een vraagbaak en
steunpilaar geworden is voor alle Nederlanders, die in Duitschland lijden onder de
troostelooze tijdsomstandigheden en omgekeerd een buitengewonen invloed op deze
zeer talrijke landgenooten kan oefenen. Wil men dat deze invloed uitwerking ten
goede heeft, dan is dringend noodig, dat van Nederlandsche zijde de N.B.i.D. meer
dan tot nu in zulke bij uitstek belangrijke vraagstukken gekend wordt. Het Congres
stond zeer sterk onder dezen indruk en het is zeker niet de schuld van het
Bondsbestuur, indien de afgevaardigden niet zoo bevredigd naar huis gingen, als het
had kunnen zijn.
Overbodig te zeggen, dat het gemeenschappelijk gezongen Wilhelmus een waardig
slot van het congres vormde. Tot weerziens in 1931 te Dortmund, waar de
Nederlandsche Bond in Duitschland dan zijn 10-jarig bestaan hoopt te vieren.
F.A. OVERHOFF, vert. A.N.V.

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van ons kantoor Laan 34,
's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve des Zaterdags, geopend van 10-12 en van
2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 20 ct.
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Nederlander in Amerika.
Friesche Mennisten in Indiana.
In de reisbrieven van Sjouke de Zee wordt de aandacht gevestigd op een boekje,
welks bestaan blijkbaar gedurende langen tijd ook den uitgevers ontgaan was: zij
repten er althans nimmer van bij mijn verzoeken om inlichtingen betreffende
Nederlanders in Amerika, welke inlichtingen zij mij overigens volop verstrekten.
Nu ik den titel van het betreffende geschriftje noemde: ‘Eenige jaren in Amerika..
medegedeeld door John’ werd het mij onmiddellijk toegezonden door ‘Hepkema's
Courant’ in welke krant John's mededeelingen eerder gestaan hadden.
‘John’ blijkt te zijn een zekere Jan de Jong uit Sloten, die, ietwat op avontuur
belust, zich - waarschijnlijk door bemiddeling van den bekenden Tjibbe Geerts van
der Meulen (vgl. blz. 10) - in het voorjaar van 1882 met tal van gewestgenooten op
de ‘Nederland’ van de Red Star Line te Antwerpen inscheepte naar New York, waar
de Friezen door een broeder van Tjibbe Geerts werden begroet, welke broeder hen
ook verder op allerlei wijze behulpzaam was.
Jan verbleef van 1882 tot 1886 in Amerika, verdiende er op de meest verschillende
wijzen zijn brood, keerde echter, rusteloos als hij was, in het laatstgenoemde jaar
naar Nederland terug, om in 1888 opnieuw scheep te gaan naar de Nieuwe Wereld,
waar hij zich sedert en thans blijvend te San Francisco heeft gevestigd.
Het hier te behandelen geschrift gaat over het eerste verblijf. Het heeft voor ons
bijzondere waarde, omdat het eerste reisdoel van John was de nederzetting der
Balksche Mennisten in den Staat Indiana, temidden van welke Doopsgezinden John
ruim vier maanden heeft vertoefd. Zijn mededeelingen geven een antwoord op
verschillende vragen. In de eerste plaats blijkt ook hier, dat de vestiging van slechts
enkelen veelal leidt tot het ontstaan van een bloeiende kolonie. Bij John's komst in
1882, dus bijna 30 jaren na de eerste vestiging, blijken er nog zeer vele andere Friezen,
meest - niet allen - ook uit het Zuidwesten van Friesland, en voor een deel ook
Doopsgezind, gevestigd te zijn. De meesten hunner blijken te hebben behoord tot de
zoogenaamde ‘Mennistenuittocht’ met welke uitdrukking dan niet wordt bedoeld
het vertrek van de Balksche Doopsgezinden in 1853 - slechts een 17-tal personen maar de landverhuizing van een 80-tal Gaasterlanders - een tiental huisgezinnen en
een aantal vrijgezellen - in 1854. eveneens naar Indiana, naar de omgeving van
Goshen aldaar, waar de Balkers zich een jaar eerder hadden gevestigd. Wij dienen
dus feitelijk (en beter!) van een eersten (1853) en van een tweeden (1854) uittocht
der Mennisten te spreken. Aan dezen tweeden uittocht had o.m. deelgenomen de
heer Piebe Swart1), bij wien John evenals zoo vele andere Friezen na aankomst in het
Beloofde Land eenigen tijd verbleef. John spreekt behalve van dezen heer Swart,
eigenaar van 160 pondematen bouw- en boschland en schoolopziener in Elkhart
County, ook van diens zoon John, ‘die 's winters aan 't hoofd der school en 's zomers
aan 't hoofd der boerderij staat.’ Wij maken verder nog met tal van andere Friezen
kennis, die allen in elkaars omgeving wonen, binnen ‘een omtrek van wel drie uren
middellijn’, een echte Friesche nederzetting dus, omringd door overigens meest
1) Waarschijnlijk althans: er is nl. eenige vaagheid en zelfs tegenstrijdigheid in de data van
‘John’ en van De Zee.
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Duitsche kolonisten. - De metgezel van den voorganger in 1853, van Ruurd J. Smit,
Ruurd Jacobs Symensma, blijkt reeds twee jaren na zijn vertrek uit Balk te zijn
overleden door een ongeval bij het houthakken. Zijn weduwe stond echter tijdens
John's verblijf nog aan het hoofd van een groote boerderij, bijgestaan door een dochter
en drie groote zoons, ‘welke allen voor loon bij haar dienen’. Ook de overige Friezen
schijnen meest boer te zijn en in Indiana tot welvaart te zijn gekomen, zoo Jelle
Swart, een broer van Piebe, eveneens ‘groot boer’; Klaas Ruurd Visser, Jan Belt, een
Kuindersman, ook landbouwer maar tevens molenaar en fabrikant, de Wed. van
Willem Duiker met vier kinderen, Ferwerda, Haitze Lieuwes Visser, K.P. Duisterhout,
S. en A. van der Veen, H. Werkhoven, J. en H. Siemensma, H.A. Visser, T.S. de
Vries, enz. S. de Boer bleek aannemer van waterleidingen te zijn en A.H. Nijmijer,
sedert 1867 met zijn groot gezin in Amerika, rentenierde reeds!
Enkele kolonisten waren, blijkbaar met den zoo Amerikaanschen treklust bezield,
uit Indiana verder West getrokken, zoo de gebroeders A. en F. Krul in gezelschap
van K. Th. de Jong naar Californië, anderen naar Kansas, weer anderen naar Oregon.
Dat de families ook overigens reeds min of meer veramerikaanscht waren, blijkt
o.m. uit het feit, dat reeds tijdens John's bezoek menigeen zijn Hollandschen naam
verengelscht had. Sommigen der Visser's noemden zich Fisher. Duisterhout liet zich
Darkwood noemen! Een enkele, met name P. Swart, was met een Amerikaansche
gehuwd. De meeste Friezen echter trouwden Friesche famkes, terwijl - tweede bewijs,
dat de veramerikaansching slechts oppervlakkig was - men onder elkaar nog bij
voorkeur Friesch bleef spreken. En wat even belangrijk is: de meesten hadden,
ondanks alle welvaart, den eenvoud bewaard en waren godsdienstig gebleven. In dit
verband is van belang het bezoek, dat onze schrijver aan den ouden prediker R.J.
Smit bracht, die nog steeds in de zoogenaamde ‘Hollandsche Verzameling’ ook wel
‘Dutch meeting’ genoemd, voorging. Met uitzondering van J. Belt waren 't allen
Friezen, die de kerkdiensten om de vier weken of 14 dagen bijwoonden. Ook John
nam aan een ervan deel: ‘De dienst begon 's morgens te 10 uur, zonder klokgelui.
Van heinde en verre, hoewel niet in grooten getale, waren de belanghebbenden
opgekomen, zoo mannen als vrouwen en kinderen. De voorganger Smit en de
voorzanger, Klaas Haitzes Visser, namen plaats achter een tafel tegenover de hoorders.
De dienst werd geopend met Psalmgezang; eerst werd een Psalm in de Nederlandsche
en daarna een in de Engelsche taal gezongen. Vervolgens deed mr. Smit een kort,
doch overluid gebed, onderwijl de geheele gemeente geknield lag. Nu kwam de
predikatie. Er werd gesproken naar aanleiding van den tekst: Weest niet hoogmoedig.
Nu, wat dat betrof, de omgeving kon niet tegen den spreker getuigen. Want alles,
wat ik er zag, was bizonder eenvoudig en wat de broederschaar zelve aangaat, ook
zij toonde in kleeding en voorkomen: ‘'t geloof uit hare werken.’ Geen zucht naar
praal of pronk viel er op te merken.’
Toch was ook hier reeds veramerikaansching ingetreden: de prediker had zijn jas
uitgetrokken, terwijl
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de kinderen - blijkbaar reeds echt Amerikaansch eigen baas! - ‘onder de preek vrij
spel hadden en ongestoord hunne levenslustige natuur mochten volgen.’
Trouwens de geloovigen zelf veroorloofden zich wel meer weelde dan in het Oude
Land. In mijn ‘Nederlanders in Amerika’ (I, blz. 181), wees ik op hun afkeer van
rooken en drinken en op hun teleurstelling, toen zij hun Amerikaansche
geloofsgenooten uit pijpjes zagen rooken. John merkte echter op, dat vele der boeren,
met name T.S. de Boer, tabak verbouwden ‘enkel voor eigen gebruik.’ En of men
ook van den drank niet zeer afkeerig was? John zelf in geen geval. Hij had bij zijn
bezoek aan de Mennisten een kistje met honderd sigaren medegenomen en ook een
volle flesch Hollandschen jenever, van welke hij zelf bij zijn aankomst te Goshen,
toen niemand hem daar kwam afhalen, bij wijze van troost - maar misschien toch
wel in verband met de af te leggen bezoeken ietwat onkiesch - het eerste glaasje klare
nam!
Amsterdam.
Dr. J.v. HINTE.

Belangstelling voor de Nederlandsche Taal in Noord-Amerika.
Wij ontvingen een brief van dr. Henry Beets te Grand Rapids, waaraan wij het
onderstaande ontleenen:
‘In verband met de zitting van onze (Chr. Geref.) Synode 1930, zal men zeker met
belangstelling vernemen, dat daarop ter sprake kwam het onderwijs in de
Nederlandsche taal in Calvin College en Seminarie, gevestigd te Grand Rapids Mich.
Verleden jaar had Prof. Van Andel geklaagd over de moeilijkheden in het onderwijzen
van de Nederlandsche taal en literatuur. Wat Calvin College betreft, stelde de faculteit
voor, om het Nederlandsch gelijk te stellen met het Duitsch en het Fransch, in de
eerste twee jaren op zijn minst. Door de faculteit van Calvin Seminarie werd gewezen
niet alleen op het wenschelijke, maar ook op de noodzakelijkheid, dat de theologische
student de Nederlandsche taal zal bestudeeren, om den rijken schat der Nederlandsche
Gereformeerde literatuur te kunnen gebruiken, en omdat er ongetwijfeld nog geruimen
tijd een tamelijke algemeene behoefte zal zijn aan het gebruik der Nederlandsche
taal in het kerkelijk leven. Dat daarom de studenten in de drie jaren van hun
theologische studie aangemoedigd behooren te worden, om de Nederlandsche taal
met gemakkelijkheid te leeren gebruiken, vooral op den kansel.
Om het een en ander te bevorderen, werd voorgesteld, dat alle studenten, indien
immer mogelijk, in de drie jaren van hun theologischen studiegang, tenminste een
of twee van de vereischte preekvoorstellen in de Nederlandsche taal zullen houden,
dat er pogingen in het werk zullen gesteld worden, om een uur Nederlandsche
spraakoefeningen in het leerplan op te nemen, en dat een premie uitgeloofd worde
voor een jaarlijkschen oratorischen wedstrijd, om de kennis van en de belangstelling
in de Nederlandsche taal ook alzoo te bevorderen.
Ook zal men trachten om te komen tot de oprichting van een club onder
theologische studenten, bepaaldelijk met het doel, om vaardigheid in het gebruik der
Nederlandsche taal aan te kweeken.
Voorts zullen de boeken betreffende Nederlandsche literatuur en geschiedenis in
een aparte nis in de leeszaal worden geplaatst, opdat ze te gemakkelijker toegankelijk
zijn.’
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Hope College in Holland Mich. krijgt een nieuwen president.
Hope College in Holland Mich. is een hoogeschoolstichting der Nederlanders uit
omstreeks 1850. Waren aanvankelijk zij, die uit het Oosten der Vereenigde Staten
kwamen, met de leiding belast, in 1893 werd voor het eerst een echten Westerschen
kolonistenzoon, Dr. G.J. Kollen, een schoonzoon van ds. Van Raalte, aan het hoofd
gesteld. Onder hem en zijn opvolger, Dr. A. Venema, breidde Hope College zich
sterk uit. Op de ‘campus’ verrezen steeds meer gebouwen; de bibliotheek werd
verrijkt, de Van Raalte-, Voorheesen Van Vleck-halls, het Carnegie-gymnasium, en
het groote getal studenten, dat alles wijst op bloei en vooruitgang. Thans heeft Dr.
E.D. Dimnent zijn presidentschap neergelegd en is in zijne plaats benoemd Prof.
Wynant Wichers, 44 jaar oud, die eertijds hoogleeraar aan Hope College is geweest
en daarna directeur van een bank is geworden. In ‘Onze Toekomst, 22 Oct. 1930’,
een Amerikaansche courant, die in Chicago I11. verschijnt, lezen wij hierover:
‘Vroeger jaren had men vooral op het oog, bij het benoemen van een hoofd der
School, de scholastische bekwaamheden van een persoon, maar in den tegenwoordigen
tijd moet een president van een College ook een uitnemende financier wezen. Het
ideaal dezer dagen is, dat een school een in het oog loopende toename krijgt in haar
“endowments”. Of ook dat de president is iemand, die populair en bij het publiek
wel bekend is. Wij hopen, dat prof. Wynant Wichers met zeer veel voorspoed aan
Hope College leiding zal geven, en dat ons Hollandsch-Amerikaansche volk, om een
gevleugeld woord van dr. A.C. van Raalte te bezigen, niet “ten staarte zal worden
gesteld”’. E.

Sioux Center Nieuwsblad opgeheven.
In den staat Iowa liggen drie centra van Nederlandsche nederzettingen, die elk een
nieuwsblad uitgaven: Pella, Orange City en Sioux Center. In deze laatste plaats werd
in 1892 ‘Sioux Center Nieuwsblad’, opgericht, dat echter met het nummer van 13
Aug. 1930 ophoudt in het Nederlandsch te verschijnen, en voortaan in het Engelsch
wordt uitgegeven, onder den naam: ‘Sioux Center News’. De nieuwe uitgever, E.E.
Roelofs, zegt den Nederlandschen lezers toe, dat hij in een soort van Engelsche taal
zal schrijven, die ook zij gemakkelijk zullen kunnen volgen en roept allen op, die
over de stichting en oude tijden van Sioux Center iets hebben mede te deelen, dit te
doen.
E.

Eeremaaltijd voor Z. Exc. G.J. Diekema.
Aan den eeremaaltijd, dien de Knickerbocker Club te Kalamazoo, Mich.,
Woensdagavond, 29 October 1930, om half zeven in het Park American hotel aanbood
aan Hon. Gerrit J. Diekema, Amerikaansch gezant aan het Nederlandsche hof, sprak
deze Excellentie over ‘Reminiscenses’.
Het welkomstwoord werd gesproken door Dr. Thomas Van Urk, president van de
club, waarna Dr. Allen Hoben, president Kalamazoo College, als ceremoniemeester
optrad.
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Verder spraken Advocaat R.P. Schuur, Circuit Judge Geo. V. Weimer, Congreslid
Jos. L. Hooper van Battle Creek, Mich., en Weesrechter John L. Hollander.
De club zond een uitnoodiging aan den Vice-President der Vereenigde Staten,
Charles Curtis, die echter verhinderd was tegenwoordig te zijn.
(Onze Toekomst).

Ingezonden.
De Achteruitzetting der Nederlandsche Muziek.
Naar aanleiding van Uw art. over bovenstaand onderwerp, in ‘Neerlandia’ van October
1930, zij het mij vergund een paar opmerkingen in het midden te mogen brengen.
Vooropstellende, dat ik met den besten wil niet kan aannemen, dat onze tijd als bij
tooverslag rijp is voor de muzikale proefnemingen waarop de hyper-moderne
toondichters ons maar al te vaak onthalen, ben ook ik van meening, dat de
Nederlandsche muziek ten onrechte wordt achteruitgezet. ‘Wij missen’, aldus Willem
Pijper, ‘het geloof aan onze muzikale eigenwaarde.’ Of dit geheel juist is, waag ik
te betwijfelen. Als men ziet, wat zoo in druk verschijnt, valt het met dit ‘geloof aan
onze muzikale eigenwaarde’ nogal mee. Met, om met Willem Pijper te spreken, ‘alle
hachelijke gevolgen van dien.’
Vele jaren reeds propaganda voerende voor de Nedelandsche toondichters, kan ik
helaas niet zeggen, dat dit streven altijd even aangenaam en dankbaar is. Als dirigent
der Friesche Orkestvereeniging draag ik er zorg voor, dat elk seizoen Nederlandsche
toondichters de programma's sieren. Het stelselmatig uitvoeren van Nederlandsche
toondichten, heeft het gevolg gehad, dat in 't Noorden de namen van Bernard Zweers,
Anna Lambrechts-Vos, Willem de Haan, Henriette Bosmans, Dirk Schäfer, dr. Johan
Wagenaar, Willem Landré, Theo van der Bijl, Willem Andriessen, Otto Lies, Kor
Kuiler, J.W. Kersbergen, Ulfert Schults, Leo Ruygrok, dr. Peter van Anrooy e.a.
geen vreemde klanken meer zijn. Als men nu denkt, dat dit streven algemeene
waardeering ten deel valt, dan heeft men het mis. Het is zelfs een paar keer
voorgekomen, dat de toondichters zelf dit streven dwarsboomden. Een van onze
jonge toondichters, wien ik vroeg mij een zijner werken te sturen, vond het blijkbaar
niet de moeite waard, hierop te antwoorden. En een ander jong toondichter deed mij
beloften, zonder deze na te komen. Het zijn gelukkig uitzonderingen, maar toch
komen zij voor. Anderen gaat het al evenzoo.
In Antwerpen voerde ik in 1925 met het Orkest der Koninklijke Maatschappij van
Dierkunde en met solistische medewerking van de zangeres G. Stotijn-Molenaar,
een geheel Nederlandsch programma (Bernard Zweers, dr. Alphonse Diepenbrock,
dr. Johan Wagenaar, Willem Landré, Dirk Schäfer en Hendrik Andriessen) uit. Al
de werken werden voor het eerst in België uitgevoerd en dat voor een gehoor van 4
tot 5000 toehoorders. Uit een Nederlandsen-muzikaal oogpunt dus niet zonder belang.
Evenwel moest ik vaststellen, dat alléén de Belgen en onze toondichters dit streven
wisten te waardeeren.
Herhaalde malen, als recensent, als koor-dirigent, als orga. nist en pianist, de laatste
jaren niet het minst voor de actieve A.V.R.O., heb ik telkens en telkens aandacht
geschonken aan de Nederlandsche toondichters. Ik deed dit in hoofdzaak, omdat,
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naar mijn oordeel, onze eigen toondichters alleszins waard zijn gesteund en
gepropageerd te worden.
Als elk, die daarvoor in de gelegenheid is, nu eveneens een steentje wilde bijdragen.
Ik denk hierbij ook aan onze uitgevers. Het valt toe te juichen, dat zij zooveel hebben
gedaan in 't belang van onze toondichters. Zij zouden echter beter uitslag bereiken,
als zij hunne uitgaven minder duur van de hand deden. Dat hoog opvoeren der prijzen
is voor een omzet op eenigszins groote schaal een ernstig beletsel. Vooral in een
tijdsgewricht als wij thans beleven. De ernstige kunstbeoefening toch ondervindt
van schier alle kanten belemmering en op niets wordt zoo bezuinigd als op cultureele
dingen.
Leeuwarden, November 1930.
WILLEM ZONDERLAND.

Taalwacht
Spijslijst, spijskaart, gerechten, dischkaart.
Bij verschillende maaltijden zagen wij een dezer woorden aan het hoofd van de
bekende kaart staan. Indien dan de gerechten niet alleen in mooi Nederlandsch zijn
vermeld, maar ook nog zoo smakelijk en ruim als bij den maaltijd op 25 Oct. j.l. in
Huize Anjema werden opgediend, vraag je jezelf af, waarom in Nederland niet alle
eetgelegenheden zóó doen. Zie hieronder.
Spijskaart
op
25 October 1930
Soep{ Kippensoep met room
Soep{ Heldere schildpadsoep
Uitgeschelpte tarbot in Kardinaalsaus
Lamsrug met verschillende groenten
Aardbeienijs
Vruchten

Verklikkers.
Onder deze naam zullen wij verklikken, zoodra wij er een ontdekken, alle berichten,
waarin uitbrengen in zijn Hoogduitsche beteekenis wordt gebezigd. Hgd. ausbringen
beteekent o.a. in de handel brengen; het Ned. uitbrengen nooit. Zoo vonden we in
‘Het Vaderland’:
‘Sedert eenigen tijd is ook een superpenthode uitgebracht.’
....zal een groote Duitsche toonfilm beginnen, welke wordt uitgebracht door de
D.L.S.
(Vad.).

Een nieuwe Nederlandsche titel?
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(Den) Heere...... Esq. Bestaan in Nederland Esquires? Of weet de in dezen zondige
hoogleeraar niet, dat esquire evenmin Nederlandsch is als p.r.?

Mededeelingen.
Het Hoofdbestuur ontving een dankbetuiging van den heer P.J. Gerke voor den hem
verleenden eerepenning van het Verbond. De heer Gerke schrijft o.m.: ‘Dit stoffelijk
bewijs van waardeering van de zijde van ons Hoofdbestuur heeft mij diep getroffen,
zoowel om de daarin besloten erkenning van de beteekenis van den leergangenarbeid
als bijdrage tot de bevordering van de ontwikkeling der Verbondstaak voor en in
deze gewesten, als om de daaruit blijkende tevredenheid over mijn persoonlijk aandeel
in dien arbeid.’
De heer B.J. Koldewey, architect te Voorburg, heeft, uitgezonden door het
A.N.V.-Comité voor Lezingen in Vlaanderen, de vorige maand voordrachten over
moderne Nederlandsche bouwkunst gehouden te Antwerpen, Brussel, Kortrijk,
Lokeren, Oostende en Yperen.
Ten behoeve van de Weensche kinderen, die deelnemen aan den Nederlandschen
leergang, welke doer Mejuffrouw Magaret Neidl te Weenen wordt gegeven, heeft
het Hoofdbestuur een bijdrage beschikbaar gesteld.
Aan de Afdeeling Curaçao van de Vereeniging Oost en West zijn rolprenten van het
A.N.V. in bruikleen afgestaan.
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De Afrikaansche studenten te Amsterdam zullen zich op Dingaansdag (16 December)
aan een maaltijd vereenigen. Ons Hoofdbestuur zal daarbij vertegenwoordigd zijn.
De Universiteit van Pretoria zond een dankbetuiging voor den gelukwensch van het
A.N.V. op 10 October in dezen vorm: ‘Bij die eerste vergadering van die Raad van
die Uniwersiteit van Pretoria is 'n mosie van dank gepasseer vir die gelukwense, en
die goeie wense vir die toekoms, deur u aan die outoriteite gerig by geleentheid van
die instelling van die Uniwersiteit van Pretoria; die outoriteite wens u hartlik te dank
vir die belangstelling getoon in die welvaart van die nuwe Uniwersiteit.’
Op uitnoodiging van den Gezant der Unie van Zuid-Afrika heeft onze algemeene
voorzitter zitting genomen in een comité, dat zal trachten in Nederland voorwerpen,
geschriften en herinneringen te verzamelen voor het Oorlogsmuseum, opgericht bij
het Vrouwenmonument te Bloemfontein.

Een merkwaardige grenssteen in België.

Op den Zwarten Berg, dicht bij Ieperen, aan de Fransche grens, staat een kleine
onaanzienlijke grenssteen.
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Hij dagteekent uit 1819, den tijd, dat Zuid- en Noord-Nederland één geheel waren;
er staat dan ook aan den Franschen kant een F, en aan den anderen een N. Het moet
voor een Vlaming wel een eigenaardige gewaarwording zijn, te bemerken, dat hij
zich op oud-Nederl.-schen grond bevindt. Een foto van dit oude Nederlandsche
grensteeken, in den afgeloopen zomer toevallig door jeugdige Hollandsche toeristen
ontdekt, wordt hierbij afgedrukt.

Elfde Koloniale Vacantiecursus voor Geografen.
Op 29 30, en 31 December e.k. zal van wege het Comité voor Indische Lezingen en
Leergangen wederom een Koloniale Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen te
Deventer worden gehouden.

Kalender Groot-Nederland 1931.
Wie dezen kalender nog niet bezit, haaste zich er een of meer te bestellen. De prijs
voor leden van het A.N.V. is f 1.90, vermeerderd met verzendingskosten.
Leden, werft Leden!

Nieuwe leden.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
P. Zwaak, Fa. H. Zwaak en Rotterdam.
Zoon, Maaskade 96,
J. Bouman, Dir. N.V.
Dordrecht.
Handelsonderneming
H.D.O., Nieuwe Haven 9,
H.W. Rübenkamp, Dir.
N.V. ‘Prins Hendrik’,
Wethouder van

Oegstgeest.

C. Dalderup, Koopman,
Buitenruststraat 52,

Voorburg.

A. Andriese, t/k. Fa.
Pierson en Co.,
Heerengracht 214,

Amsterdam (C.).

R.J.G. Boissevain, Laan
1914 No. 5,

Amersfoort.
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Allen opg. door den heer
Jac. Post, 's-Gravenhage.
S. Flessing, Oude
's-Gravenhage.
Scheveningsche weg 104,
Opg. door Kol. K.E.
Oudendijk,

's-Gravenhage.

Gewone Leden.
J. Kuipers, Drogist, Kruisweg 35,

Haarlem.

P Stam, Szn Dir. N.V. Noordhollandsch Haarlem.
Landbouwcrediet, Kruisweg 74,
H. Francken, Bankier, Schoterweg 12,

Haarlem.

F.H. Smits, Ripperdapark 29,

Haarlem.

Ir. W.J. Modderman, Warmonderweg 43, Leiden.
J.C.H. van den Berg, Rijnsburgerweg 7, Leiden.
L.O. Dadema, Kleermaker,
Rijnsburgerweg 177,

Leiden.

Dr. H. Folmer, Chirurg, Rijnkade 7bis,

Utrecht.

Dr. H.J.A.M. Stein, Rector St. Bonifacius Utrecht.
Lyceum,
W. de Ridder, Automobielh., Mariaplaats Utrecht.
11-12,
H.A. Auer Jr., Meubelmagazijn, Mariastr. Utrecht.
49,
W.J.J. Maassen, Dir. N.V. Spaarkas voor Utrecht.
beleggingen in R.K. kerkelijke leeningen,
Catherijnesingel 36,
Dr. H.G. Hamaker, Mariahoek 4,

Utrecht.

Th. J. van der Veer, Weeshuis O.K. Gem., Utrecht.
Mariahoek 16,
Th. J.M. Knuvelder, Deken en Pastoor,
Oudwijk,

Utrecht.

A.W.H. van Soestbergen, Maliebaan 1,

Utrecht.

G.A. Vermeer, Drogisterij ‘De Zwijger’, Utrecht.
Willem de Zwijgerstraat 31,
Jan Mager, Tandarts, Vrieseplein 2,

Dordrecht.

K.A. Gouw, Chef Filiaal De Erven de
Wed. J. van Nelle, Engelburgerkade 7,

Dordrecht.
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H.G. Beerman, Atelier Schreurs,
Vrieseplein 1,

Dordrecht.

F.H. Bokhorst, Fa. Dirk Struys en Zn.,
Vest 95-105,

Dordrecht.

J. Bremmer, Madoerastraat 13,

Dordrecht.

W.J.A. Verbeek, koopman, Willem de
Zwijgerlaan 56,

's-Gravenhage.

W. Borggreve,
Normaalwollengoederenmagazijn,
Zoutmanstraat 51,

's-Gravenhage.

J. Pik, eigenaar van Credietreform,
Toussaintkade 23,

's-Gravenhage.

W. Doorn, Horlogemaker, Piet Heinstr.
61,

's-Gravenhage.

I. van der Kolk, Agent van
Rotterdam.
Buitenlandsche Huizen, Havenstraat 144,
E.A.I. Botha, Havenstraat 144,

Rotterdam.

J. Perdijk, Jan Porcellisstraat 10,

Rotterdam.

Th. A. Fafié, Essenburgsingel 67a,

Rotterdam.

Dr. J.D. Jansen, Dir. Scheikundige
Keuringsdienst van waren, 1ste
Middellandstr. 66a,

Rotterdam.

P.H. Brans, Apotheker, Nieuwe
Binnenweg 424,

Rotterdam.

J.M. Dietz, in
Metaalbewerkingsmachines, Nieuwe
Binnenweg 356a,

Rotterdam.

P.J. Zwart, Aelbrechtskade 159,

Rotterdam.

G.H. Bergkotte, Handel in groenten en
fruit, Schoonenbergerweg 89,

Rotterdam.

G.J. Morel, Drukkerij, P. de Hoochstr.
32,

Rotterdam.
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Ir. C.J.G. Dorrepaal, w.i.,
Duyststraat 62.

Rotterdam

W.G. Pluim Mentz,
Geversstraat 50,

Oegstgeest.

M.C. van der Burg,
Drogist,

Oegstgeest.

A.J. van Gerrevink,
Burgemeester van

Oegstgeest.

J.W. van der Veen,
Boekhandelaar,

Oegstgeest.

H.W. Collee, Geversstraat Oegstgeest.
61,
Ds. Johan Rauws,
Zendingsdirector,

Oegstgeest.

A.P. van Nieuwkoop,
Oegstgeester
Auto-verhuurinrichting,
Geversstraat 2,

Oegstgeest.

G.J. Osieck, Groothandel Amsterdam.
in horloges, Keizersgracht
173,
J. van de Linde, Kromme Amsterdam.
Leimuidenstr. 24,
Mr. M.R.A.L. Houtappel, Amsterdam.
Adv. en Proc., Prins
Hendrikkade 134,
A.F. Gosse,
Amsterdam.
Postzegelhandelaar, Singel
280,
K.W.L. Bezemer, De
Keyserlaan 7,

Heemstede.

J. Rethans, Lederhandel,
Jacob Gerritstraat 1,

Delft.

Mej. C. Draayer,
Delft.
Besturende Zuster van
‘Bethel’, Oude Delft 211,
J.A. van Dorst, Rector van Roosendaal.
het Pensionaat St. Maria,
Allen opg. door den heer
Jac. Post,

's-Gravenhage.
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Ir. W. van Houten, Laan v. 's-Gravenhage.
Meerdervoort 440a,
Mevr. M. van Houten geb. 's-Gravenhage.
Obreen, Laan van
Meerdervoort 440a,
Beiden opg. door Mevr.
C.M. Reysenbach.
Mevr. Haverkamp geb.
Toekamp Lammers,
Suezkade 164,

's-Gravenhage.

Mevr. A. van Ramshorst geb. Hogervorst, Paulinastraat 's-Gravenhage.
51,
H. van Wely, Paulinastraat 's-Gravenhage.
51,
Allen opg. door het
Bestuur der Afd.

's-Gravenhage.

Mevr. C. Bartelds geb. Van 's-Gravenhage.
de Ven, Laan van
Meerdervoort 269,
Opg. door Mevr. M. van
Houten,

's-Gravenhage.

Mevr. L. Smit-Bosboom,
Riouwstraat 24,

's-Gravenhage.

Mej. Marie Helder,
Zangeres,

Arnhem.

Opg. door Mr. A.C. van Daalen, Bennekom.
C. Boorsma, Leeraar
R.H.B.S., Oostsingel,

Schiedam.

Mej. G.M. Basting, Huize Poeldijk.
‘En Toch’,
Opg. door Mevr. A.A.
Kerbert,

Poeldijk.

Jongeliedenafdeeling.
J.R. Nobel, Rozenstraat 27, 's-Gravenhage.
Mej. L. Borms,
Arnhemschestraat 40,

's-Gravenhage.
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Beiden opg. door het
Bestuur der Jongel. afd.

's-Gravenhage.

Groep Vlaanderen.
Geert Blancquaert,
Statiestraat 37,

Berchem, Antwerpen.
Opg. door het Bestuur tak
Antwerpen.

P. Mestral de Combremont, Sint-Gillis-Brussel.
Steenen Kruisstraat 24,
W.F. Kooiman,
Zennestraat 31,

Brussel.

W. Amter, Blijde
Inkomstraat 77,

Leuven.

Pierret-Mosselmans, Dries, St. Genesius-Rhode.
Ir. Cornelis, Fultonstraat
27,

Brussel.

W. Hoogenstraaten,
Lambermontlaan 88,

Schaarbeek.
Allen opg. door het bestuur
van tak Brussel.

Joris Ghyssaert, apotheker, Harelbeke.
Richard Acke, Julien
Liebaertlaan,

Kortrijk.

Victor Acke,
Groeninghestraat,

Kortrijk.

J. Ballengeer, Gentsche
steenweg 49,

Kortrijk.

Mr. Paul F. Beeckman,
Advocaat, Albrechtstraat
45,

Kortrijk

Dr. Ant. Bouckaert, Plein Kortrijk
24,
J. Boucquillon,
Groeninghestraat,

Kortrijk

Prosper Bruynooghe,
Paleisstraat 2,

Kortrijk
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Arthur Callens, Veldstraat Kortrijk
188,
Richard
Kortrijk
Callens-d'Huvettere,
Vanden Peereboomlaan 5,
V. Cambien, Hoogh
Mosschere,

Kortrijk

Dr. Rob. Coene,
Albrechtstraat,

Kortrijk

Godfried Dalle,

Marke.

Mr. Maurice De Jaegere,
Albrechtstraat 3,

Kortrijk.

Dr. Herman Depla,
Depraeterestraat,

Kortrijk.

Hector Depreitere,
Ryselstraat 12,

Kortrijk.

Mr. Louis Desmet,
Kortrijk.
Advocaat, Diksmuidekaai,
Dr. L. De Vriendt,
Doornykwijk 37,

Kortrijk.

Dr. Leop. Devrises, St.
Amandsplein,

Kortrijk.

Dr. Doussy, Peter
Benoitstraat,

Kortrijk.

J. Dubaccage, Pieter
Tacklaan 105,

Kortrijk.

Werner Goderis,
Leopoldstraat,

Kortrijk.

Gyselinck, Onze-Lieve
Vrouwstraat,

Kortrijk.

Tony Herbert, Ingenieur,
Toekomststraat 39,

Kortrijk.

J. Impe, Apotheker, Groote Kortrijk.
Markt,
Dr. Gérard Iserbyt,
Groeningheveld,

Kortrijk.

F. Janssens, Sint
Jorisstraat,

Kortrijk.

Mevr. Cam. Lambrecht,
Veldstraat 73,

Kortrijk.
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Achiel Looghe, Oude
Vestingstraat,

Kortrijk.

Jacques Mattheeuwsen,
Beheerstraat 59,

Kortrijk.

Arthur Mulier, Vanden
Peereboomlaan,

Kortrijk.

Robert Mulier, Apotheker, Kortrijk.
Ryselstraat,
Willem Putman, Vanden
Peereboomlaan,

Kortrijk.

Dr. R. Sobry,
Capucienenstraat 1,

Kortrijk.

J. Soete, Dolfijnkaai 6,

Kortrijk.

Jozef Spriet, Budastraat,

Kortrijk.

Mr. Frans Strubbe,
Advocaat, Veldstraat 75,

Kortrijk.

J. Supply, Apotheker,
Sweveghemstraat,

Kortrijk.

Van Biervliet, Apotheker, Kortrijk.
Overleie,
Vandewiele, Lange
Steenstraat,

Kortrijk.

E. Vanherpe, Julien
Liebaertlaan,

Kortrijk.

Dr. A. Vanneste,
Kerkstraat,

Marke.

Renaat Van Thillo,
Ingenieur, Yzerkaai,

Kortrijk.

Jules Vervaeke, Leiestraat, Kortrijk.
Mr. Maurice Van Severen, Wacken.
Advocaat,
Mr. Edgard Maes,
Advocaat, Vanden
Peereboomlaan,

Kortrijk.

Mr. Hector Christiaen,
Kortrijk.
Advocaat, Albrechtstr. 33,
J.B. Van der Borght,
Kortrijk.
Bestuurder Staats
middelbare School, Lange
Steenstraat 41,
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Groep Ned.-Indië.
D. Roschar, t/k. B.P.M.

Pangkalan Brandan (S.O.K.)

Mej. Bl. Hardy, Padang Boelangweg 274, Medan (S.O.K.).
Beiden opg. door het Bestuur der afd.
Sumatra's Oostkust.
G.J. Keiler, Dames- en
Heerenmodemagazijn, Bragastraat,

Bandoeng.

Buitenland.
Jos. Cohen, Produce
Exchange 128,

New York City.
Opg. door het Bestuur van
afd. Nieuw-Nederland.

Mej. E. Nix, p/a.
Housekeeper Wardman,
Park Hotel,

Washington D.C.

Mevr. F. Douglas Kraai,
Penfield Road,

Penfield (N.Y.).
Opg. door Mej. E. Nix,
Washington D.C.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
W H. de Loos, Wijnkooper, vroeger Weststr. 14, Arnhem. Jhr. G. von Schmidt
auf Altenstadt, vroeger Grollerstr. 7, Ems (Oostenrijk).
A. Pelleboer, vroeger Pr.-Mauritslaan 19, Den Haag.
Dr. J. de Waal, vroeger Populierstraat 34, Den Haag.
J. Klijnstra, vroeger Viviënstraat 76, Den Haag.
B.L. Voskuil, vroeger Dr.-Blookerstraat 3, Voorburg.
J. Breunisse, vroeger Semarang.
Mevr. C. d'Angremont, vroeger Rue des Tirailleurs 55, St. Gilles-Brussel.
K.A. Visscher, vroeger P.B. 5, Edam, Sask. Canada.
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