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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Nood breekt wet.
Toen wij in 1930 besloten het reeds 34-jarige maandblad van het A.N.V. een
aantrekkelijker vorm te geven en in een nieuw gewaad te steken, was de algemeene
wereldcrisis al ingetreden. Maar wij hoopten, met zoovelen, dat die van korten duur
zou zijn.
Hoop doet leven. En het Verbond zal wel blijven leven, daarvoor is zijn beginsel
borg.
Dit neemt echter toch niet weg, dat de statistiek der getalsterkte onzer gelederen
sedert de laatste jaren een dalende lijn vertoont, al is die daling in vergelijking met
vele andere nog niet een verontrustende helling. Een groote, goede kern is gebleven.
Maar de, naar wij mogen verwachten tijdelijke, inkrimping doet ook zijn invloed op
de inkomsten gevoelen en de regeeringssubsidie is, mede door het vrijwillige offer,
dat het Hoofdbestuur in deze moeilijke tijden bracht, geslonken. En ten derde - slechte
dingen bestaan ook wel eens in drieën - zijn verschillende adverteerders door den
nood der tijden gedwongen, Neerlandia in het afgeloopen jaar ontrouw geworden.
Om het tekort op de begrooting voor 1933 zoo klein mogelijk te maken, kon het
Hoofdbestuur niet ontkomen aan bezuiniging ook op ons maandblad. Het omslag
moet daarom helaas vervallen, althans voor dezen jaargang. Dit zal echter het karakter
van ons maandblad, hopen wij, niet schaden. Wij zullen althans trachten den inhoud
op peil te houden.
Zoodra mogelijk zal Neerlandia weer in gekleurd omslag verschijnen.
Het blijvend gedeelte onzer medestanders kan daartoe veel bijdragen, door zijn
nationalen plicht ook onder de moeilijke tijdsomstandigheden te blijven vervullen
en hen, die daartoe in staat zijn, aan te sporen onze gelederen te versterken.
In het bijzonder in dezen zorgvollen tijd gelde over heel onze linie: Wij versagen
niet!
DE REDACTIE
Leden van het A.N.V., hebt gij den KALENDER
‘GROOT-NEDERLAND 1933’ al in Uw huiskamer hangen?
Zoo niet, bestelt hem dan nog heden, dan kunt gij er nog een vol jaar
nut en genoegen van hebben.

Mr. Dr. C.F. Schoch †
In de laatste hoofdbestuursvergadering heeft de voorzitter herdacht den eenige dagen
tevoren heengeganen mr. Schoch. Daarvoor was alle reden, ofschoon hij reeds tien
jaren geleden ons hoofdbestuur verliet. Vijftien jaren had hij daarvan deel uitgemaakt.
En dat was niet zijn eenige verdienste voor het Verbond.
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Mr. Dr. C.F. Schoch †

Hij was een der oprichters geweest, in 1902, van de groep Suriname, die hij de eerste
jaren van haar bestaan ook mee heeft helpen leiden. Land en volk ginds hebben de
liefde van zijn hart. Werken voor Suriname was zijn levenstaak, waarin hij opging.
In den hoofdbestuurskring was mr. Schoch in zijn tijd een man van gezag. Hij was
een der weinige Nederlanders, die behalve het moederland ook alle Nederlandsche
overzeesche gebiedsdeelen uit eigen aanschouwing kende, hoewel natuurlijk het een
beter dan het ander. Hierdoor en door zijn bekendheid met Vlaanderen bestreek hij
met zijn kennis bijna alle onderwerpen, die

Neerlandia. Jaargang 37

2
in onze vergaderingen aan de orde kwamen. Maar afgevaardigde der groep Suriname
bleef hij allereerst en allermeest.
Om zijn kennis, maar ook om zijn beslistheid, was hij in het hoofdbestuur zeer
gezien. Half werk deed hij niet; als hij zich ergens aan gaf, gaf hij zich geheel. Die
beslistheid van overtuiging en oordeel was een karaktertrek van mr. Schoch, die het
schoonst uitkwam in zijn Christelijk geloof, omdat die eigenschap het kenmerkende
daarvan, eenvoudigheid en kinderlijkheid, niet overheerschte maar juist naar voren
bracht. Ook een schaduwzijde had die beslistheid; zij scheen wel eens te leiden tot
mindere waardeering van een van het zijne afwijkend gevoelen, tot kortheid, hardheid
soms misschien, in het veroordeelen. Schoch was een ‘karakter’, een man, die niet
hield van schipperen. Maar in het woord, dat hij na zulk een aanval in de vergadering
in een door hemzelf gezocht persoonlijk gesprek tot den aangevallene kon richten,
klonk groote belangstelling en waardeering ook. In het algemeen kon in een onderhoud
van man tot man van mr. Schoch bekoring uitgaan.
Op weg naar een stamverwant land is hij heengegaan. Al was tamiliebezoek het
doel, onze verbindingen ginds waren gewaarschuwd, om zich tot zijn beschikking
te stellen en in Kaapstad waren de plannen tot zijn ontvangst gemaakt. Wij hadden
zijn toezegging, dat hij er voor ons zijn best zou doen. Een levende reclame voor
Nederland en voor het A.N.V. zou hij er geweest zijn.
Der nagedachtenis van den trouwen A.N.V.-er zij onze dankbare hulde gebracht.
***
Men schrijft ons nog uit Kaapstad:
De heer Mr. Dr. C.F. Schoch, oud-directeur van de Surinaamsche Bank en oud-lid
van het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond, enz., die op 11
October met het s.s. ‘Klipfontein’ van Nederland vertrok om, reizende langs de
Oostkust van Afrika, de Unie te bezoeken, is aan boord ongesteld geworden. Het
was het voornemen van den heer Schoch om na landing te Lourengo Marques
onmiddellijk per spoor naar Johannesburg te gaan, waar zijn zoon aan de K.P.M. vertegenwoordiging verbonden is. Bij aankomst te Lourenço Marques op 25
November was zijn ongesteldheid echter zoodanig toegenomen, dat men hem
onmiddellijk ter verpleging in het hospitaal aldaar liet opnemen, waar hij zeer spoedig
overleed. Het stoffelijk overschot van dezen hooggeachten bezoeker is te Lourenço
Marques onder veie bewijzen van deelneming ter aarde besteld. Diep medegevoel
met de rouwdragende familieleden wordt aan alle kanten aan den dag gelegd.
Naar ik verneem was het 't voornemen van de Afdeeling Kaapstad van het A.N.V.
om den heer Schoch bij aankomst aldaar, vooral uit hoofde van zijn zeer gewaardeerde
verbinding met het hoofdbestuur, een vriendelijke ontvangst te bereiden, Het heeft
niet zoo mogen zijn.

Uiterste Wilsbeschikking.
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, en waarvan de Statuten zijn
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goedgekeurd laatstelijk bij Koninklijk Besluit van 12 Dec. 1929 No. 65,
de som van ...... gulden, uit te keeren binnen .... maanden na mijn
overlijden, vrij van alle rechten en kosten.

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
I.
Inleiding.
Eenigen tijd geleden ontving ik van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond het verzoek of ik mij wilde belasten met een onderzoek naar de voornaamste
Nederlandsche monumenten over de geheele wereld, om daarover een reeks artikelen
te schrijven.
Hoe vereerend dat verzoek ook was, ik heb het niet zonder schroom durven
aanvaarden. Dit niet in de eerste plaats met het oog op den daaraan verbonden grooten
arbeid, maar voornamelijk, omdat het voor goed verrichten van dat werk een veel
grootere kennis op het gebied der Nederlandsche en der algemeene geschiedenis en
ook der kunstgeschiedenis vereischt zijn, dan waarover ik, als leek, beschik.
Wanneer ik toch gemeend heb voor de uitnoodiging niet te moeten bedanken en
mij zelf beschikbaar te stellen om met het werk een begin te maken, dan heb ik mij
daarbij laten leiden door de gedachte, dat slechts weinig leden van het Verbond
daarvoor over den noodigen vrijen tijd beschikken, en dat van het daarmede belasten
van een buiten het Verbond staand persoon, tegen toekenning van een honorarium,
met het oog op de beschikbare geldmiddelen, geen sprake kon zijn. Onder deze
omstandigheden heb ik het mijn plicht geacht, het Hoofdbestuur in zijn loffelijk
streven naar mijn beste vermogen te steunen.
Geldgebrek, onder de tegenwoordige omstandigheden, is oorzaak, dat plaatselijk
onderzoek en het nemen van foto's van Nederlandsche monumenten tot het uiterste
moet worden beperkt, en dat ook van reproductie van bestaande afbeeldingen een
veel spaarzamer gebruik moet worden gemaakt, dan oorspronkelijk in de bedoeling
heeft gelegen.
Om die reden is het historische, beschrijvende gedeelte van het werk meer op den
voorgrond getreden dan eerst bedoeld was. Studie in de archieven bleef daar bij
achterwege. De bedoeling is nu niet anders geweest dan het verzamelen van een
aantal gegevens in vroegere publicaties, om aan de hand daarvan in populairen vorm,
een beeld te geven van hetgeen de Nederlandsche stam in vroeger tijden buiten de
landsgrenzen heeft verricht.
Op volledigheid zal dat overzicht uit den aard der zaak geen aanspraak kunnen
maken. Verder weet ik van te voren, dat ik aan de menschen van het vak niets nieuws
zal hebben mee te deelen. Bij betrapping op ketterijen houd ik mij voor terechtwijzing
aanbevolen.
Mochten deze artikelen echter tot gevolg hebben, dat bij een aantal lezers van
‘Neerlandia’ de belangstelling wordt opgewekt of vermeerderd voor het groote werk,
door onze voorvaderen op verschillend gebied in vroeger eeuwen, in het buitenland
verricht, en van den invloed, die van het volk van Nederlandschen Stam is uitgegaan,
dan is de bedoeling bereikt.
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De eerste reeks artikelen zal gewijd zijn aan Noord- Duitschland en de
Scandinavische landen.
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I. Nederlandsche nederzettingen in Duitschland in de 12de en 13de eeuw.
Voorzoover mij bekend, is aan de hierboven bedoelde nederzettingen van
Nederlandsche zijde weinig aandacht geschonken, en is het eenige werk van grooteren
omvang, waarin die geschiedenis, en wel van Vlaamsche zijde, uitvoerig behandeld
is de ‘Histoire des colonies beiges, qui s'établirent en Allemagne pendant le douzième
et le treizième siècle’ 1865, van Emile de Borchgrave, toen Belgisch legatie-secretaris
bij het Nederlandsche hof. Misschien is die geringe belangstelling daaraan te wijten,
dat bij de slechte gemeenschapsmiddelen en het ontbreken van een drukpers in dat
tijdperk, de uittocht van vele Noord- en Zuid-Nederlanders naar den vreemde toen
weinig is opgevallen en de Nederlandsche kronieken er daarom heel weinig van
hebben vermeld; terwijl daarentegen de aankomst van die vreemdelingen en het
goede werk, dat zij daar hebben verricht, in Duitschland wel sterk de aandacht heeft
getrokken, en de kronieken aldaar tal van mededeelingen omtrent hen bevatten.
Vele Duitsche geschiedschrijvers van naam hebben althans van die nederzettingen
grondige studiën gemaakt en de geschiedenis-literatuur daaromtrent met een groot
aantal waardevolle geschriften verrijkt.
Sommigen van hen zijn uitbundig geweest in hun waardeering. De Borchgrave
haalt in zijn bovengenoemd, door de Belgische Koninklijke Academie bekroond
werk eenige uitingen van Duitsche schrijvers aan:
Hoche ‘Histor. Untersuchungen’ üb. die Niederl. Koloniën in Niederdeutschland,’
Halle 1791, zegt o.a.: ‘Wanneer men het droogmaken en in cultuur brengen van de
gronden beschouwt als den grondslag van den landbouw, dan moet men toestemmen,
dat Neder-Duitschland dat resultaat voor een groot deel dankt aan vreemde kolonisten,
en wel voornamelijk aan Vlamingen en Hollanders’.
Langethal: ‘Boeren, die als vrije mannen leefden, waren nuttiger voor het land en
voor hun nieuwe souvereinen, dan in andere streken de lijfeigenen, die gebukt gingen
onder feodale lasten. De kolonies van Vlamingen, Hollanders en andere kolonisten
waren als het ware oasen van de vrijheid. Zij gaven aan Duitschland daarvan het
eerste voorbeeld. Dank zij die vrijheid ontwikkelden zij den landbouw, die bron van
onmetelijke stoffelijke welvaart, verschaften zij aan de landheeren en aan de kerken
aanzienlijke inkomsten en schiepen zij een voorbeeld, dat op landhuishoudkundig
gebied veelvuldige navolging heeft gehad.’
Richard Schröder, de schrijver van ‘Die niederländischen Koloniën in
Norddeutschland’ 1880, gaat zelfs zoo ver, dat hij het herwinnen voor 't Germaansche
ras van het, door Wenden en andere Slavische volken, bezette Noordduitsche land,
in hoofdzaak aan de Nederlandsche kolonisten, versterkt door Saksische en
Westfaalsche immigranten, toeschrijft; als bewijs voor den Nederlandschen invloed,
meer in het bijzonder in Brandenburg, noemt hij in zijn boek een groot aantal
oud-Brandenburgsche plaats- en familienamen, ontleend aan het Register bij Riedels
‘Codex diplomaticus Brandenburgensis’, die groote overeenkomst vertoonen met
oud-Nederlandsche en oud-Vlaamsche plaatsnamen (N.B. vier en een halve bladzijde
vol!), overtuigd als hij is, dat al die Duitsche plaats- en familienamen, waaronder
van zeer aanzienlijke geslachten, uit de Nederlanden afkomstig zijn.
Denzelfden geest ademt het geestdriftig geschreven boek van De Borchgrave, die
onder ‘colonies beiges’, zoowel de Noord- als de Zuidnederlandsche kolonies
verstaande, uit een verklaarbaar chauvinisme, de laatstgenoemde veel uitvoeriger
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behandelt dan de eerstgenoemde, en daaraan ook nu veel grooter beteekenis toeschrijft,
daarbij steunende op het, volgens hem, bestaand feit, dat er in Duitschland wel
ongeveer 40 plekken zijn, die nog de namen dragen van ‘Flämingsdorf’, ‘Flemhude’,
‘Flemingstrasse’, ‘der Fläming’ en dergelijke.
Het ligt voor de hand, dat, daar de taal der oude oorkonden en kronieken, waaruit
de schrijvers geput hebben, niet altijd duidelijk is, en de daarin vervatte
mededeelingen, vaak berustend op mondelinge overleveringen, niet altijd ten volle
betrouwbaar, lang niet alle Duitsche historici, zoowel van vroegeren als van lateren
tijd, even geestdriftige, ver strekkende gevolgtrekkingen daaruit gemaakt hebben als
de voren genoemde schrijvers, en op grond van kritisch onderzoek tot andere
conclusies zijn gekomen. Onder die historici neemt, zoo wel wat het tijdperk zijner
studiën als wat de waarde van zijn werk betreft, A. von Wersebe, een eerste plaats
in.
In zijn, in 1815 verschenen, werk: ‘Ueber die Niederländischen Colonien, welche
im nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhundert gestiftet worden sind’, heeft
deze geleerde schrijver, een scherpzinnig jurist, landdrost en landraad van het
toenmalig koninkrijk Hannover, in een, wel wat zwaar op de handsch, werk (het
bevat 1082 bladzijden, waarvan zeker drie vierde gedeelte uit klein gedrukte noten
bestaat), een diep op de zaak ingaande studie geleverd, waarin hij, aan de hand van
een zeer kritisch onderzoek van een groot aantal bronnen, en van plaatselijk
onderzoek, de vruchten van zijn arbeid heeft neergelegd. Zijn werk is door De
Borchgrave en verschillende Duitsche schrijvers, o.a. door Dr. Schumacher, ook een
autoriteit op dit gebied, die v. W's conclusiën, bij alle scherpzinnigheid, bekrompen
noemt, scherp bestreden. Anderen, als Dr. Theod. Rudolph: ‘Die Niederländischen
Kolonien der Altmark’ hebben zich aan zijne zijde geschaard.
Hoewel het moeilijk en waarschijnlijk wel in het geheel niet uit te maken is, in
hoeverre sommige schrijvers te veel hun fantaisie hebben laten werken of te
lichtgeloovig zijn geweest bij het raadplegen van de bronnen, en anderen misschien
al te sceptisch, heb ik gemeend bij de onderstaande mededeelingen betreffende de
Nederlandsche nederzettingen, in hoofdzaak Von Wersebe te moeten volgen. Doen
wij dit, dan maken wij ons stellig niet schuldig aan overschatting van wat onze
stamgenooten in de 12de en 13de eeuw in Duitschland hebben verricht, maar geven
hun eer te weinig dan te veel van waarop zij aanspraak mogen maken. En dan blijkt
zelfs uit de mededeelingen van dien scepticus, dat onomstootelijk vast staat, dat in
tal van streken Noorden Zuidnederlandsche kolonisten, door wereldlijke of geestelijke
vorsten en heeren daarheen gehaald, of uit eigen beweging daarheen getrokken, zijn
opgetreden als de leermeesters der inheemschen van Germaanschen of van Slavischen
stam, en een overwegenden invloed ten goede op het welvaarts- en beschavingspeil
aldaar hebben uitgeoefend.
Von Wersebe's onderzoekingen hebben onwederlegbaar aangetoond, dat er in de
12de en 13de eeuw Nederlandsche kolonies, en soms zeer belangrijke, zijn gesticht
in de omgeving van Bremen en Hamburg en in het Oldenburgsche; in Westelijk
Holstein, in Wagrië, in Mecklenburg, in Anhalt, in Thüringen, Keur- Saksen en de
Lausitz.
Over Silezië spreekt hij niet, hoewel het zeker is, dat
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Oorkonde van 1297, vermeldende de stichting van Pruisisch Holland, berustend in het Staatsarchief
van Koningsbergen.
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ook daar Vlaamsche nederzettingen zijn geweest, terwijl in de 13de eeuw,
voornamelijk door de bemoeiïngen van de Duitsche orde, ook Nederlandsche kolonies
in Pruisen en Pommeren zijn gesticht. Zoo vermeldt bijv. een in het Staatsarchief
van Koningsbergen aanwezige oorkonde van het jaar 1297 de stichting van Pruisisch
Holland, waarin o.m. de woorden voorkomen: ‘quam secundum primos locatores,
qui de Hollandia venerant, Holland apellavimus’; vertaald ongeveer: ‘welke wij (d.i.
de Grootmeester der Duitsche orde) naar de eerste bewoners, die uit Holland gekomen
zijn, Holland hebben genoemd’*)). In den gevel van het raadhuis heeft ook vroeger
een steen gestaan met de volgende inscriptie:
‘Urbs haec a Batavis refugis tamquam Tutamen, structa et nomen adepta fuit’,
hetgeen ongeveer zeggen wil: ‘Deze stad is als bescherming gebouwd door Hollanders,
die de wijk (naar hier) namen en naar hen genoemd.’
Ook in een privilege, in 1233 door den Grootmeester Hermann von Salza aan de
steden Kulm en Thorn verleend, en in 1251 door zijn opvolger Eberhard von Sayn
bevestigd, is sprake van ‘Vlaamsch recht’: ‘Denselben unsen burgeren verkaufte wir
ire gut, die sie von unsem huse haben.... zu vlemischen rechte’. Het Vlaamsche recht
was, volgens Schröder, die zich daar bij grondt op oorkonden in den ‘Codex
diplomaticus Prussicus’ in de landen der Duitsche orde zeer verbreid.
Over de kolonies in Pommeren wordt o.m. door R.E. Feith gesproken in een artikel
in het Tijdschrift voor Geschiedenis en Aardrijkskunde van 1898, aan de hand van
de kronieken van Eno en Menko van het ook door Busken Huet in zijn ‘Land van
Rembrand’ herhaaldelijk vermelde klooster Bloemhof, volgens welke in 1272, in
verband met overstroomingen, Friezen naar het Oosten zijn uitgeweken. Hij maakte
daarbij ook gewag van Friesche monniken, die volgens geschriften van de
Premonstatenzer abdy Mariëngaarde bij Hallum, omstreeks 1230 naar Pommeren
zijn getrokken voor het aanleggen van dijken, het droogleggen van moerassen en
poelen en het verbreiden van het christelijk geloof; zij stichtten daar het klooster
Belbuch, terwijl geestelijke zusters bij Wissekow het eerste nonnenklooster stichtten.
Op de kaart in het boek van De Borchgrave komt ook ten Westen van Kulm voor
een ‘Flämingsche kreis’.
In tal van akten en oorkonden betreffende het uitgeven van gronden wordt vermeld,
dat daar zal gelden het Hollandsche of het Vlaamsche recht, of wordt de ligging en
de begrenzing van de gronden aangegeven door verwijzingen als: gelegen langs den
Hollenderdijk of de Hollerstrasse, of tusschen de Saksers en de Hollanders of wel
aan den Vlaamschen oever der rivier. Nu is dat wel geen bewijs, dat op die plaatsen
uitsluitend Hollanders of Vlamingen hebben gewoond; wij kennen in Den Haag ook
een ‘Belgisch park’, een ‘Gentsche straat’ enz.; bij het dorp De Bilt de ‘Hessensteeg’,
zonder dat daar sprake is geweest van Belgische of Hessische nederzettingen; maar
waar dergelijke aanduidingen zoo veelvuldig voorkomen, in zelfs ver uit elkaar
gelegen landstreken, wijst dit er toch op, dat de Hollanders en Vlamingen vrij sterk
vertegenwoordigd moeten zijn geweest en daar een rol van beteekenis moeten hebben
vervuld.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
*) Door de vriendelijke bemiddeling van het Nederl. Consulaat te Koningsbergen konden wij
een foto van deze oorkonde laten maken, waarvan wij hiernevens een afdruk opnemen.
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De Dutch Burgher Union of Ceylon 25 jaar.
De Dutch Burgher Union of Ceylon bestaat 18 Januari 25 jaar. Op verzoek heeft het
Hoofdbestuur van ons Verbond voor het feestnummer van haar Journal de volgende
bijdrage geleverd:
Met genoegen voldoen wij aan Uw vriendelijke uitnoodiging voor het feestnummer
van Uw Journal, dat zal verschijnen ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig
bestaan Uwer Vereeniging, een bijdrage te leveren.
Met ingenomenheid hebben wij in den aanvang van 1908 de oprichting begroet,
omdat wij er uit mochten ervaren, dat het Hollandsche ras, dat zooveel heeft
bijgedragen tot ontwikkeling van ‘het kostelijk juweel’, dat Ceilon heet, er nog niet
was uitgestorven, integendeel nog krachtig voortleeft in zijn afstammelingen; ook
omdat the Dutch Burgher Union zich hetzelfde ten doel stelde als ons tien jaar vroeger
gestichte Algemeen Nederlandsch Verbond, n.l. om het met haar woorden te zeggen:
‘to promote the moral, intellectual and social well-being of the Dutch descendants
in Ceylon’.
Sedert hebben wij met belangstelling de ontwikkeling van Uw Vereeniging gevolgd
en de kolommen van ons Maandblad steeds gaarne opengesteld voor artikelen,
berichten en mededeelingen, betreffende Uw pogingen om de verbinding met
Nederland en de Nederlanders aan te wakkeren en te onderhouden, en het verzamelen
van alles, wat te Uwent nog herinnert aan het Nederlandsch gezag over Ceilon,
waardoor veel aan de vergetelheid is ontrukt, en nog meer het kan worden.
Wij denken hierbij terug aan het begin der 17de eeuw, toen de eerste Nederlander,
Joris van Spilbergen, den bodem van Uw paradijsachtig eiland in den Indischen
Oceaan betrad, aan de ‘prachtige brug in zee’, die juist twee honderd jaren later, in
1802 voor Nederland verloren ging; aan de oudhollandsche poorten en fortbouwvallen,
aan de enkele kerken en de vele grafsteenen, die nog de herinnering aan
Nederlandschen ondernemingsgeest en kolonisatie bewaren, in één woord aan de
Nederlandsche cultuur die haar sporen op Ceilon heeft achtergelaten.
Sedert Uw Vereeniging werd gesticht, viel ons het voorrecht te beurt persoonlijk
kennis te maken met invloedrijke Dutch Burghers, die, wanneer ze een reis naar
Europa maakten, het als een daad van piëteit beschouwden het stamland hunner
voorouders te bezoeken en dan steeds de gelegenheid te baat namen in ons
hoofdkantoor, Laan 34, Den Haag, met ons te komen kennis maken. In het bijzonder
ligt ons nog versch in het geheugen de aangename kennismaking met Dr. L.A. Prins,
toen ter tijd president en daarna Dr. H.U. Leembruggen, den tegenwoordigen
president, beiden zulk een goed Nederlandschen naam dragend, beiden in heel hun
leven en streven de deugden van hun voorgeslacht hoog houdend. En beiden maakten
gedurende hun verblijf hier ter stede van de gelegenheid gebruik onze taal beter te
leeren lezen, schrijven en spreken, dan waartoe ze als bewoners van 't vergelegen
eiland gelegenheid hadden. Ook namen zij gaarne de door ons verschafte leermiddelen
mee om onder de Dutch Burghers het aanleeren van Nederlandsch te bevorderen,
hetgeen zoo volkomen beantwoordt aan ons streven het Nederlandsche taalgebied
over de wereld, waar mogelijk, uit te breiden en daarmee den invloed der
Nederlandsche cultuur.
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Dat wij den hoogbejaarden stichter van Uw vereeniging, den heer R.G. Antheunisz,
nooit mochten ontmoeten, was geen hindernis voor onze aangename
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nooit in het Nederlandsch, maar wel in het Fransch, verstandhouding en vruchtbare
briefwisseling met dezen Ceilonschen pionier der Nederlandsche beschaving. Zijn
verdiensten voor de studie der Nederlandsche archieven te Uwent zijn en blijven van
groote waarde en Neerlandia heeft ze herhaaldelijk in het licht gesteld. Dat zijn
nagedachtenis ook bij ons in eere zal blijven, behoeft zeker geen betoog.
Wij hebben slechts enkele namen genoemd, maar zijn ervan overtuigd, dat velen
Uwer - wij denken o.m. aan Advokaat Vos - voor Nederlands goeden naam op het
Engelsche Ceilon het hunne zullen blijven bijdragen.
Wij wenschen U van harte geluk met Uw zilveren jubileum en hopen, dat de Dutch
Burgher Union zich in een krachtigen groei en rijken bloei bij voortduring moge
verheugen.
Van onze blijvende belangstelling kunt U verzekerd zijn.
Namens het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
P.J. DE KANTER, Algemeen Voorzitter.
J.E. BIJLO, Algemeen Secretaris.

Willem-de-Zwijgerherdenking.
In verschillende plaatsen van ons taalgebied zal de 400ste verjaring van Prins Willem
van Oranje's geboortedag aanleiding zijn tot een herdenking van den grondlegger
van Neerlands onafhankelijkheid.
Wij vestigen er de aandacht op, dat het A.N.V. beschikt over orchestpartijen van
het Wilhelmus en ook gaarne zijn bemiddeling verleent voor de aanschaffing van
gramofoonplaten.

Nederl. Indië
Vereeniging Kartinifonds.
Negentiende Jaarverslag.
Wegens onze beperkte plaatsruimte kan de bespreking van het jaarverslag over 1931
van deze hoogst nuttige vereeniging niet veel meer zijn dan een praatje bij onderstaand
plaatje. Een plaatje, dat een voorstelling geeft van maar een klein stukje van het
zegenrijke werk, dat de Vereeniging ten bate van de Inlandsche meisjes op Java
gedurende nu haast 20 jaar heeft verricht.
Helaas heeft de Indische Regeering ook de Kartinien Van-Deventerscholen moeten
treffen door vermindering van het subsidie, maar de Raad van Beheer van het
Kartinifonds is er door wijs beleid in geslaagd ‘het onheil, dat van deze
bezuinigingsmaatregelen dreigt, tot het minimum van het strikt onafwendbare te
bepalen.’
Het verslag is, ondanks de ongunst der tijden, in niet al te somberen toon gesteld;
het bestuur van het Kartinifonds houdt niet van klagen, maar wij willen hier toch
wel even aan het verslag ontleenen, dat het aantal leden, donateurs en begunstigers
daalde van 368 op 1 Januari 1930 tot 279 op 1 Januari 1932. Het getal leden is toch
wel wat heel klein voor een vereeniging met zoo'n goed doel en zoo'n dapper bestuur.
Als een vriendelijke wenk vermelden we daarom, dat
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Eerste klasse vanden vervolgcursus op de Malangsche Kartinischool met Internaat.
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het gironummer van den penningmeester, den heer J.S.C. Kasteleijn te 's-Gravenhage,
is 135567.
In deze bespreking in het maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond
mag de vermelding niet ontbreken van een verheugend teeken van de verbreiding
van Nederlandsch-koloniale gedachten: de vereeniging, die het auteursrecht heeft
van de brieven van Raden Adjeng Kartini, uitgegeven door Mr. Abendanon in het
boek ‘Door Duisternis tot Licht’, heeft op aanvrage van Mejuffrouw S. Karpelès
toestemming verleend voor de vertaling van dat boek in het Fransch.
B.

Vlaanderen
De verkiezingen en onze kultuurbelangen.
Hebben de jongste verkiezingen voor het Belgische parlement en de provinciale
raden tot een, voor onze kultuurbelangen, gunstigen of ongunstigen uitslag geleid?
Er zal wel niemand zijn, die op deze vraag met volstrekte zekerheid een bevredigend
antwoord kan geven.
Wie echter den verkiezingsstrijd met aandacht en tot in zijne kleinste bizonderheden
heeft gevolgd, zal met voldoening hebben vastgesteld dat, globaal beschouwd, de
vijanden van onzen stam, in het arrondissement Brussel en elders, waar zij vaak met
de gemeenste middelen, een stormloop tegen het Vlaamsche element ondernamen,
weinig of zelfs in het geheel geen bijval hebben gehad. Ongetwijfeld boekten de
Vlaamsch-nationaalgezinden, in sommige gewesten, een tegenslag, maar elders werd
dit weer gedeeltelijk goed gemaakt.
De katholieke gematigde Vlaamschgezinden kwamen versterkt uit den strijd en
hunne groep in de Kamer zal voortaan uit 49 in plaats van 46 leden bestaan.
Verscheidene vooruitstrevende katholieke Vlamingen, die hunne sporen op het gebied
der beoefening en bevordering van de Nederlandsche taal en kultuur in Vlaanderen
reeds hebben verdiend, deden hun intrede in het Belgische Parlement en ook bij de
sociaal-democraten is, wat het gehalte en de Vlaamschgezindheid van hun
Kamerafgevaardigden betreft, verbetering merkbaar. Verheugend is verder nog het
terugkeeren van een paar Vlaamschgezinde liberalen en het verdwijnen, uit de Eerste
en de Tweede Kamer, van sommige felle bestrijders van de Nederlandsche taal en
het Vlaamsche rechtsherstel. Willen al deze goedgezinde krachten zich vereenigen,
wanneer het er op aan komt de belangen van het Vlaamsche volk en van de
Nederlandsche kultuur en beschaving, niet alleen te verdedigen maar vooral te
bevorderen, dan zal de Vlaamsche beweging, ook in deze oeconomisch-nare tijden,
in haar gang niet worden gestuit. De reeds gedeeltelijk vernederlandschte Universiteit
te Gent moet tot een waar Nederlandsch kultuurbolwerk uitgroeien; het
veeartsenijkundig onderwijs, het handelsonderwijs, het militaire onderwijs, het leger,
het gerecht moeten worden vervlaamscht in het Vlaamsche land; de sabotage van de
bestuurs- en schoolwetten, in de hoofdstad en elders, moet ophouden; kortom er moet
verder worden vooruitgerukt, anders loopt de winst der laatste jaren gevaar verloren
te gaan. Hier, meer dan waar ook, zou stilstand achteruitgang beteekenen.
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Sinjoren en Bosschenaren.
‘Kunst en Vermaak’, de wakkere Antwerpsche zangersschaar, door den zoo
geestdriftigen als begaafden Vlaamschen toondichter Jef van Hoof geleid, bracht, in
de afgeloopen maand, een bezoek aan 's-Hertogenbosch, dat veel zal hebben
bijgedragen om de cultureele wisselwerking tusschen deze beide steden te bevorderen.
De buitengewoon gastvrije wijze, waarop de Antwerpenaren, allen strijdende
Vlaamschgezinden, door de bevolking van Den Bosch in het algemeen en de
uitnoodigende vereeniging ‘'s-Hertogenbosch' Mannenkoor’ in het bizonder, werden
ontvangen, zullen de Sinjoren zeker niet gauw vergeten.
Reeds aan den gemeenschappelijken disch waar Vlamingen en Noordnederlanders
broederlijk naast elkaar zaten en meer dan één dronk op het heil van den
Nederlandschen stam werd ingesteld, ging het zeer hartelijk toe. De geestdrift bereikte
echter haar toppunt tijdens het concert in de Casinozaal, waar de Noordnederlandsche
gastheeren hun zanguitvoering met den Vlaamschen Leeuw inzetten en de Vlamingen
dit krachtige vierstemmige lied met een machtig Wilhelmus beantwoordden.
Dergelijke bijeenkomsten - ‘'s-Hertogenbosch' Mannenkoor’ was vroeger reeds
te Antwerpen op bezoek - zijn een puik middel om het gevoel van taal- en
stamverwantschap tusschen Noord en Zuid in hooge mate, te versterken. Moge het
voorbeeld, door Antwerpenaren en Bosschenaren gegeven, veel navolging vinden!

Willem-de-Zwijgerherdenking.
Zooals reeds in het vorige nummer van Neerlandia werd medegedeeld, zal de afdeeling
Brussel van het A.N.V., in het voorjaar, een Willem-de-Zwijgerdag inrichten, ter
gelegenheid van de 400ste verjaring der geboorte van den Nederlandschen
vrijheidsheld. Deze herdenking in Vlaanderen zal vermoedelijk samenvallen met de
algemeene vergadering van Groep Vlaanderen, van ons Verbond.
Het is de bedoeling aan den Willem-de-Zwijgerdag een zoodanig karakter te geven,
dat alle Vlamingen en in Vlaanderen verblijvende Nederlanders en Zuid- Afrikaners,
zonder onderscheid van geloofsopvatting of politieke denkwijze, er aan kunnen
deelnemen.
Ook buiten de kringen van het A.N.V. zal dit vierde eeuwfeest niet ongemerkt
voorbijgaan. Reeds heeft de Brusselsche afdeeling van het Willemsfonds 19 Dec.
j.l., voor hare leden, prof. dr. R. van Roosbroeck laten optreden met een lezing over:
‘Oranje, de Mensch en de Kamper’. Dezelfde spreker geeft, in de Vlaamsche
‘Volksuniversiteit Herman van den Reeek’, te Antwerpen, een reeks lessen over dit
geschiedkundige onderwerp.

Gemis aan Nederlandsche fierheid en stambewustzijn.
Een der Nederlandsche leden van de groep Vlaanderen schrijft ons:
‘Met sommige personen, vereenigingen en lichamen van de Nederlandsche kolonie,
te Brussel, is het, wat de nationale fierheid en het Nederlandsche stambewustzijn
betreft, trots de vele klachten en vermaningen in de Vlaamsche en Hollandsche bladen
verschenen, vaak nog treurig gesteld. Het Nederlandsche gezantschap - of juister de
Nederlandsche gezant - weet nog altijd niet, dat, wanneer de Fransche gezant zijn
landgenooten op een ontvangst in het gezantschap uitnoodigt, hij dit
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zijn en hun landstaal, doet. Waarom richten de Nederlandsche gezant en zijn
echtgenoote zich dan bij dergelijke gelegenheden tot de Nederlandsche kolonie te
Brussel.... in het Fransch en niet in het Nederlandsch? Bij het jubileum der
Nederlandsche Kamer van Koophandel op 10 December j.l. was dit alweer het geval.
Ook de Nederlandsche Vereeniging of Hollandsche Club is nog steeds gevestigd
‘Avenue de la Toison d'Or’ en zendt aan haar leden uitnoodigingskaarten met Fransche
adressen en de aanduiding ‘Imprimé’. In het Nederlandsch opgegeven adressen
vertaalt het bestuur eigenmachtig in het Fransch.
Met sommige andere Nederlandsche instellingen en vereenigingen - het Holland
Huis uitgezonderd - is het, op dit gebied, al even jammerlijk gesteld.
Wordt het nu heusch geen tijd om op te houden met de Vlamingen, die voor het
behoud en het aanzien van de Nederlandsche taal strijden, in den rug te schieten?'

De vernederlandsching der Bestuurstaal.
Dat het met de zuiverheid van het Nederlandsch der meeste Belgische staatsdiensten
nog altijd zeer treurig gesteld is, weet al wie ook maar eens één enkel officieel stuk,
uitgaande van deze diensten, in handen heeft gehad. Sommige zoogenaamde
vertalingen zijn gewoonweg bespottelijk of zelfs grootendeels onbegrijpelijk.
Documenten als regeeringsverklaringen, memories van toelichting enz., maken vaak
geen uitzondering op den regel en moeten door de correspondenten van
Noordnederlandsche bladen geheel of gedeeltelijk worden omgezet en herschreven
alvorens te kunnen worden overgeseind. Meer dan eens komt het voor, dat men den
Franschen tekst moet raadplegen om uit de Nederlandsche vertaling wijs te worden
en dat technische termen of geijkte woorden en uitdrukkingen, uit onwetendheid,
door erbarmelijk geformuleerde omschrijvingen, die het beschrevene zeer duister
maken, zijn vervangen.
Het gaat niet op, de schuld van dit alles door de vertalers te doen dragen. Deze
kunnen toch niet in alle vakken en wetenschappen thuis zijn. Toch geeft de politieke
gezindheid van den candidaat-vertaler of van den ambtenaar vaak, bij een benoeming,
meer dan de werkelijke bekwaamheid, den doorslag, met het gevolg dat, als onlangs
nog in den Vlaamschen dienst van het Beknopt Verslag der Kamer, personen, die
voor de te begeven betrekking in het geheel niet geschikt zijn, benoemd worden daar
men de degelijk onderlegde candidaten, die het ongeluk hebben, kennelijk
Vlaamschgezind te zijn, wil weren.
Ten einde de verwarring welke, sedert eene eeuw, op het gebied der Nederlandsche
bestuurstaal in België heerscht, te doen ophouden en de stumperigheid te bestrijden
waarmede maar klakkeloos, zonder zin voor het taaleigen, uit het Fransch wordt
vertaald, ging de Belgische regeering eenigen tijd geleden, op aandringen van
Vlaamsche ministers en vereenigingen, tot de samenstelling van een Bestendige
Commissie ter bevordering van de eenmaking en de vastlegging der Nederlandsche
bestuurstaal in dit land over. Deze commissie is thans klaar gekomen met een eersten
bundel, waarin opgenomen zijn de benamingen en titels der ambtenaren, de
gebruikelijke beleefdheidsformules, enz. Andere bundels zullen nu spoedig volgen
en vermoedelijk van dit werk een geheel maken, dat - al heeft het eenige gebreken
- in ruime mate tot de verhooging van het aanzien der Nederlandsche taal, in kringen
waar zulks ten zeerste gewenscht is, kan bijdragen.
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Zuid-Afrika
Suidafrikaanse Studentevereniging in Amsterdam.
(S.A.S.V.I.A.)
Dingaansdag, 16 December, gevierd te Amsterdam.
De jaarlikse herdenking van de overwinning, op 16 December 1838 door een
handjevol Boeren in Natal bevochten op meer dan 10.000 Zoeloes en waardoor de
macht van de wrede Zoeloekoning Dingaan over Barbaar en Boer en Brit gebroken
werd en beschaving en Christendom blijvend in Zuid-Afrika werden geplant, heeft
dit jaar weder onder de Afrikaners en Afrikanervrienden in Nederland plaats gehad
te Amsterdam.

Het nieuwe wapen der Suidafrikaanse Studentevereniging in Amsterdam.

In het Afrikanerhuis aan de Vondelstraat 60, waar de oude Prinsevlag:
oranje-blanjebleu, nu de volksvlag van Zuid-Afrika, was uitgestoken, was des morgens
om 11 uur een aandachtig gehoor verenigd bij de godsdienstoefening, onder leiding
van de Eerw. Heer Du Preez, candidaat in de theologie van de Kweekschool te
Stellenbosch, die nu te Amsterdam zijn studiën voltooit, 's Avonds is een
herdenkingsmaaltijd gehouden in het gebouw van de Amsterdamse Roei- en
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Zeilvereeniging ‘De Hoop’ aan de Weesperzijde, welwillend door het Bestuur
beschikbaar gesteld.
Onder leiding van de heer Geo. Cronjé als tafelvoorzitter had een veertigtal
geestdriftige Afrikaners en Afrikanervrienden zich om de feestdis geschaard, die
geopend werd met een heildronk op H.M. Koningin Wilhelmina. De uitredding van
1838 was de aanleiding, de gevolgen daarvan in de stichting en sterking van een
Dietse beschaving in het verre Zuiden de grondtoon, van een reeks opbouwende
toespraken. Professor Burger was voor de dertiende maal aanwezig en bezielde
opnieuw de Afrikaner neven en nichten tot de nationale opvoedingstaak, die in hun
vaderland hun wacht. Jhr. Dr. van Winter, vertegenwoordiger van de Ned. Z.Afr.
Vereeniging, wees er op, hoe in de Dietse samenwerking Vlaanderen het hart,
Nederland het hoofd en Zuid-Afrika het geweten vertegenwoordigt. Hij spoorde jong
Zuid-Afrika aan te wandelen waardiglik de roeping, waarmede het geroepen was.
De heer Kerkhoven, voorzitter van de Roei- en Zeilvereeniging, bracht de groeten
van het Watergeuzenelement van Nederland over aan de nazaten van Geus en
Hugenoot. De heer A.J.
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Bosman, sekretaris van de Zuidafrikaanse legatie in Den Haag, bracht de heilwensen
over van Zijn Excellentie de Gezant, die helaas door ziekte verhinderd was. Prof.
Besselaar, vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van het A.N.V., wees de studenten
op de plicht van doelstelling en het bereiken ervan naar het voorbeeld van Sarel
Cilliers, die Dingaansdag ingesteld heeft, van Andries Hendrik Potgieter, Paul Krüger,
Christiaan de Wet en Tobie Muller, die de lijn hebben doorgetrokken. Hij herinnerde
de Nederlandse vrienden er aan, dat de Afrikaners een wel stamverwante, maar toch
afzonderlike natie vormen met eigen humor en diepe levensernst. De heer J.E. Gerzon,
voorzitter van de Afd. Amsterdam van het A.N.V., vond in de aanwezige Nederlandse
en Afrikaanse vlaggen aanleiding te wijzen op de plicht en zegen van samenwerking
van Nederlanders en Afrikaners. Een laat uur maakte een eind aan een
Dingaansdagviering, waardoor de banden tussen Nederland, Zuid-Afrika en
Vlaanderen, dat eveneens vertegenwoordigd was, inniger zijn gesnoerd.
Dr. G. BESSELAAR.

Amerika
Prof. Dr. Geerhardus Vos.
Prof. Dr. Geerhardus Vos, die vele jaren aan het wijdvermaarde ‘Theological
Seminary’ van Princeton Universiiy in Noord-Amerika het hoogleeraarsambt heeft
bekleed en die thans op 70-jarigen leeftijd emeritus is geworden, is Nederlander van
geboorte en afkomst. Al den tijd van zijn verblijf in Amerika heeft hij op velerlei
wijze blijk gegeven van zijne belangstelling in Nederland, Nederlandsche theologie
en beschaving. Behalve eenige boeken heeft hij ook dichtbundels in het Hollandsch
het licht doen zien; de banden heeft hij steeds aangehouden en versterkt. In een aan
mij gericht en brief zegt hij: ‘Tot op mijn 19de jaar was ik in Nederland en heb daar
vele onuitwischbare indrukken opgedaan. Het is mij zelf een wonder geweest, hoe
diep zulke jeugdindrukken in de ziel geworteld liggen en hoe zij onwillekeurig,
zoodra eene meer dan alledaagsche poging om uiting aan het inwendig leven te geven
wordt beproefd, weder naar boven komen. Schoon ik jaar na jaar mij in het Engelsch
bewoog, desniettemin, zoodra ik de pen ter hand nam om een liedje te ‘weven’, drong
zich het oude Hollandsen naar boven. Het was werkelijk iets ‘Freudiaansch’. Tot op
dit oogenblik, als ik tellen moet, zeg ik niet: one - two - three, maar: een - twee drie; dat zit nog dieper dan alle litteraire aspiratie in proza of poëzie’.
Ik meende er onzen lezers een dienst mede te doen, hem te vragen om: ten eerste
zijn portret; ten tweede een beknopte autobiographie; ten derde een bijdrage van
zijne hand. Professor Vos is zoo vriendelijk geweest aan dit verzoek gevolg te geven,
waarvoor wij hem hartelijk dankzeggen, temeer daar hij mij in den begeleidenden
brief schrijft: ‘Ik ben altijd meer afkeerig, dan een vriend van het persoonlijk
“naarvoren- treden” geweest. Misschien is mij dat uit den ietwat wereldafkeerigen
geest van het oud-Afgescheiden piëtisme, waarin mijne ouders leefden en ik zelf
opgroeide, bijgebleven. En U weet zelf wel - schrijft hij - dat de vreeselijke
advertentie-woede, die hier in de “Nieuwe Wereld” heerscht, er niet op aangelegd
is zulk een persoonlijk-overgeërfden afkeer te matigen’.
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Nu, wij zijn hem dankbaar, dat hij over zijn bezwaar heeft kunnen heenstappen
en dat hij ook op deze wijze met ons wil samenwerken om de banden, die Nederland
en de Amerikaansche Hollanders verbinden, nauwer aan te snoeren. Mogen steeds
meer personen van de Nederlandsche Amerikanen, uit welke streek of milieu dan
ook, zich opgewekt gevoelen, ons wat te vertellen van het heden of verleden van dat
Nederlandsche element in Noord-Amerika, dat aan de vorming en den bloei der
Vereenigde Staten zijn beste krachten gegeven heeft en nog steeds schenkt.
Prof. Vos heeft zich thans, vooral ook om gezondheidsredenen, in Zuid-Californië
gevestigd. ‘Zelfs hier’, zoo schrijft hij, ‘in een geheel Amerikaansche omgeving in
Zuid-Californië, treft men oude Hollanders aan. Gisteren ontmoette ik een koopman
van in de zeventig, die volkomen korrekt Hollandsch spreekt en mij vertelde op
3-jarigen leeftijd naar hier te zijn gekomen. In de stad Los Angeles bestaat eene
Christelijk Gereformeerde Kerk (Christian Reformed Church) met een predikant,
die te Grand Rapids en te Princeton is opgeleid. En er zijn in Californië ten minste
een half dozijn plaatsen waar men zulke gemeenten aantreft. Maar de totale
Amerikaniseering is onvermijdelijk, en maar al te dikwijls gaat zij vergezeld van een
verlies van alle bekendheid met en belangstelling voor het moederland’.
Wij laten hier nu volgen het portret van prof. dr. Geerhardus Vos, dat in 1913 dus
op zijn 51-jarigen leeftijd is gemaakt, benevens zijn autobiographische
aanteekeningen, terwijl een artikel van zijne hand in het Februari-nummer zal worden
geplaatst.
Leiden.
Dr. A. EEKHOF.
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Prof. Dr. Geerhardus Vos.

***

Autobiographische aanteekeningen.
Ik ben geboren te Heerenveen in Friesland, den 14den Maart 1862.
Mijne ouders waren beide uit de ‘Graafschap Bentheim’ afkomstig, waar de
religieuse beweging met de ‘Afscheiding’ verbonden, zeer levendig nagevoeld werd.
Het lag in hunne herinnering, dat, met beroep op de ‘Code Napoleon’ men een
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verbod tegen geheime politieke samenkomsten gebruikte, om de godsdienstige
verzamelingen van de kleine kringetjes, die tegen de ‘Groote Kerk’ in Bentheim
protesteerden, door dragonders uiteen te jagen. De naam van mijn vader was Jan
Hendrik Vos, die van mijne moeder Aaltje Beuker. Aangaande die vroegere
gebeurtenissen op kerkelijk terrein in ‘de Graafschap’ is meer te lezen in een boekske
door mijn oom Ds. Beuker indertijd uitgegeven, onder den titel ‘Tubantia’.
Mijn vader genoot zijn predikantsopleiding te Kampen. Hij was achtereenvolgens
predikant bij de gemeenten: Ulzen (in Bentheim), Heerenveen, Katwijk (Z.-Holland),
Lutten a/d. Dedemsvaart, Pernis (op het eiland IJsselmonde, tegenover Schiedam)
en Ommen in Overijssel. Van de laatstgenoemde plaats vertrok Ds. Van Kaalte (als
ik mij niet vergis) naar Amerika, en de herinnering aan hem en zijn werk was, toen
wij daar woonden, nog levendig. Mijne ouders reisden vandaar naar Grand Rapids
in Michigan, waar mijn vader vele jaren ‘gestaan’ heeft op zijn emeriteering,
omstreeks 1900.
Mijne opvoeding genoot ik in de openbare scholen te Katwijk, Lutten, Pernis. Later
aan de zoogenaamde ‘Fransche school’ te Schiedam. Onmiddellijk daaraanvolgende
genoot ik huisonderwijs bij Ds. Engelbrecht in Spijkenisse (Z.-Holland): Ds.
Engelbrecht had eenige jaren in Zuid-Afrika (Kaapkolonie) als onderwijzer
doorgebracht en was dus bekwaam om mij in het Fransch en Engelsen te onderrichten.
Na mijn verblijf te zijnen huize werd ik in het gymnasium te Amsterdam, onder het
rektoraat van Kappeyne van de Coppello (broeder van den ‘minister’ van dien naam)
gematrikuleerd. Mijn levendigste herinneringen zijn die verbonden aan het onderwijs
in het Latijn, toentertijd gegeven door Dr. Spever (later Professor in het Sanskriet),
en dat van W. Hofdijk in de Nederlandsche taal en letterkunde; zijne
‘Kennemer-Balladen’ bewonderde ik zeer, vooral zijn, soms aan het religieuze
grenzenden, eerbied voor de boomwereld van Noord-Holland boven het IJ. Ik herinner
mij nog eene uitdrukking, gebruikt bij eene beschrijving van dat landschap, die aldus
luidde: ‘Boomen, je zoudt er voor knielen’.
In 1881 promoveerde ik van het Amsterdamsche gymnasium. Het was hetzelfde jaar
waarin onze familie naar Amerika trok.
Afgedacht van Hofdiik en zijn handboek over de ‘Nederlandsche letterkunde’,
werd ik meest beïnvloed door de poëzie van ten Kate en (uit het verleden) door die
van Jan Luiken. Ook da Costa sprak sterk tot mij. Met Vondel en Bilderdijk raakte
ik eerst later meer intiem bekend.
Tijdens mijn verblijf als student in Duitschland (1885 - 1886 te Berlijn, 1886 - 1888
te Straatsburg werd ik meer met de nieuwere Duitsche literatuur bekend. Het meest
genoot ik van de poëzie van Gottfried Keiler en Conrad Ferdinand Meier, beide
Zwitsers. Ook Hamerling. die toen zeer veel opgang maakte, las ik gaarne. De
klassiek-Duitsche literatuur en het ‘Romanticisme’ uit het laatst der 18de en de eerste
helft der 19de eeuw bleven meer OP den achtergrond.
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Tijdens müm later verblijf in dit land voelde ik veel voor de dichterlijke züde in
Emerson (minder voor Longfellow, ofschoon die toen zeer in de mode was). Van de
contemporaine Britsche dichters waren Tennyson en Swinburne mijne idealen.
Bij het onderwijs ben ik achtereenvolgens werkzaam geweest:
1881 - 1883 in het literarische propaideutische onderwijs aan de toen nog zeer
kleine, theologische school der (Holl.) Christelijk Gereformeerde Kerk te Grand
Rapidis, Michigan:
1888 - 1893 als professor in de Systematische Theologie aan hetzelfde Seminarie;
1893 - 1932 als professor in de ‘Bijbelserie Theologie’ aan het Seminarie der
‘Presbyteriaansche Kerk in U.S.A.’ te Princeton New Jersey.
De jaren liggende tusschen 1883 en 1893 werden doorgebracht als student aan
‘Princeton Seminary’ 1883 - 1885, en aan de voorgenoemde Hoogescholen in
Duitschland (1885 - 1888).
Uitgegeven heb ik op Theologisch gebied twee boeken (Engelsen), waarvan het
eerste den titel draagt: ‘The Solf- Discloure of Jesus’ 1926) en het tweede ‘The
Pauline Eschatology (1930).
Mijn dichterlijke productie bepaalt zich tot de volgende bundeltjes:
Spiegel der Genade (1922);
Spiegel der Natuur (1927);
‘Charis’ (Grace and Charm), Engelsche verzen (1931); Spiegel des Doods (1932).

Hoofdbestuur
Begrooting voor het jaar 1933.
ONTVANGSTEN.
Bijdragen

f 8.400.-

Achterstallige bijdragen

f 700. -

Groep Nederland voor kantoorwerk

f 1.000. -

Regeeringssteun

f 10.000. -

Buitengewone ontvangsten

f 100. -

Renten

f 5.000. -

Geschriften en propagandamiddelen

f 500. -

Tekort

f 1.000. _____
f 26.700. -

UITGAVEN.
Neerlandia

f 7.000. -

Personeel

f 10.200. -
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Kantoorgebouw

f 1.500. -

Onkosten hoofdbestuur

f 600. -

Kantoorbehoeften, porti enz.

f 1.500. -

Museum en boekerij

f 500. -

Boekverspreiding

f 400. -

Overige werkzaamheden volgens artt. 3/4 f 5.000._____
f 26.700. -

Afbeelding der Reclameplaat, uitgegeven door Groep Nederland.
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Afdeelingen
Amsterdam.
De 5de economisch-historische leergang
Prins Willem I in zijn tijd.
Zooals bekend is, richt sedert eenige jaren het bestuur onzer afdeeling in het
winterhalfjaar leergangen in, elkander aanvullende voordrachten van vooraanstaande
personen op bepaalde gebieden, met het doel den toehoorders een zoo veelzijdig
mogelijk inzicht te geven in Nederlands volkskracht in het verleden en heden.
Het lag voor de hand, dat deze winter gewijd zou worden aan Prins Willem den
Eersten, den grondlegger van ons onafhankelijk volksbestaan. En tevens, dat ons
bestuur bij de voorbereiding van den ontworpen leergang aanraking zou zoeken met
de ‘Commissie voor de viering van het vierde Eeuwfeest der geboorte van Prins
Willem van Oranje’. Deze aanraking werd op zeer aangename wijze verkregen. De
Voorzitter der genoemde Commissie, Jhr. Mr. Dr. A. Roell aanvaardde, evenals Jhr.
Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, Voorzitter van den Raad van Ministers en Dr.
W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam, welwillend het Eere-Voorzitterschap
van het Algemeen Bestuur, terwijl de Secretaris der genoemde Commissie- Roell,
Mr. G.L. de Vries Feyens als Ondervoorzitter zitting nam in het Uitvoerend Bestuur
en op verschillende wijzen daadwerkelijk medewerkte tot het slagen der vooroereiding
van den Leergang.
Een aanzienlijke reeks vooraanstaande personen en vele Vereenigingen,
Genootschappen en Bonden gaven aan de uitnoodiging van ons Bestuur gaarne
gehoor, om door hun medewerking het doel, de figuur van Prins Willem in het
middelpunt der belangstelling onzer leden en van die der samenwerkende
vereenigingen te plaatsen, ten volle te bereiken. Wij twijfelen er dan ook niet aan,
of dit zal, als de reeks voordrachten ten einde is, blijken inderdaad het geval te izijn.
Immers bij de voorbereiding van den Leergang werd steeds in het oog gehouden, dat
deze diende beschouwd te worden als een voorbereiding voor de officieele herdenking
der geboorte van den Prins, op 24 April 1933.
Het was voor ons Bestuur een groote voldoening, behalve de reeds bovenvermelde
medewerking van velerlei zijden, vooraanstaande historici onmiddellijk bereid te
vinden, een der zes voordrachten op zich te nemen. Hier moge even gewezen worden
op den eersten zin van het voorwoord, dat Jhr. Mr. Dr. A. Röell op ons verzoek wel
voor het programma wilde schrijven: ‘Eén enkele blik op bijgaand programma en
de overtuiging is gevestigd, dat de herdenking van den 400sten geooortedag van den
grooten Zwijger op geen betere wijze kon worden voorbereid.’
Het sprak vrijwel vanzelf, dat als eerste spreker werd uitgenoodigd Prof. Dr. H.
Brugmans, de geieerde, die steeds een warme belangstelling toont voor het streven
onzer afdeeling en die steeds bereid gevonden wordt, ons Bestuur bij de voorbereiding
der Leergangen met raad en aanwijzingen ter zijde te staan.
Op 28 November 1.1. werd, na een kort inleidend woord van onzen Voorzitter,
den Heer J. Ed. Gerzon, de Leergang officieel geopend door den Eere-Voorzitter
Jhr. Mr. Dr. A. Röell. Tot ons leedwezen was de Minister Jhr. Mr. Ruys de

Neerlandia. Jaargang 37

Beerenbrouck door ambtsbezigheden verhinderd aanwezig te zijn; de
tegenwoordigheid van den Burgemeester Dr. W. de Vlugt, die als steeds blijk van
zijn belangstelling gaf, werd, in verband met den drukken begrootingstijd in den
Raad, des te meer gewaardeerd.
De eerste spreker gaf naast zijn voldoening over de van velerlei zijden ondervonden
medewerking, uiting aan de teleurstelling over de omstandigheid, dat deze uit
onderwijskringen slechts gering was. Groote vereenigingen hebben zich afzijdig
gehouden, juist van hen, die geroepen zijn de jeugd te leeren, hoe de verhouding
dient te zijn tusschen vorst en volk.
In zijn openingsrede wees ook Jhr. Röell op deze verhouding en herinnerde in het
kort aan de nationale gedachte, die in het leven en werken van den Prins steeds meer
tot uiting kwam.
In verband met hetgeen de Eere-Voorzitter in zijn voorwoord bij het programma
vermeldde omtrent ‘een tijd, als de onze, waarop materieele zorgen haar stempel
drukken’, was het een aangename taak voor onzen Voorzitter, den Burgemeester te
kunnen mededeelen, dat velen gehoor gegeven hadden aan de opwekking, bij hun
aanvrage om toegangskaarten een bijdrage te voegen voor hen, die onder de
tegenwoordige ongunstige omstandigheden zoozeer gebukt gaan. Een niet
onbelangrijke bijdrage kon daardoor ter beschikking van het Amsterdamsche
Crisis-Comité gesteld worden.
Met onverdeelde aandacht volgden daarna de talrijke aanwezigen - de groote Aula
der Universiteit was geheel gevuld - de boeiende rede van Prof. Brugmans, die als
algemeene inleiding een overzicht gaf van het leven en streven van den Prins.
Studenten, leden van verschillende vereenigingen hadden zich gaarne beschikbaar
gesteld, om als Commissarissen van Orde den genoodigden hun zitplaatsen aan te
wijzen.
Onze afdeeling kan met voldoening terug zien op de waardige wijze, waarop, na
de eerste bijeenkomst te Breda, in de hoofdstad de herdenking der geboorte van den
grooten Oranjevorst is ingeleid.
***
Tweede voordracht (13 Dec. 1932): ‘Jeugd van Prins Willem van Oranje en vorming
in de omgeving van het Bourgondische Hof’, door Dr. N. Japikse.
Indien het nog noodig was, ze aan te toonen, dan zou de groote belangstelling,
waarvan blijk gegeven werd voor de voordracht van Dr. N. Japikse, Directeur van
het Koninklijk Huis-Archief, wel voldoende zijn, om de gehechtheid aan ons
Vorstenhuis, die leeft onder de deelnemers aan den, door onze Afdeeling georganiseer
den Leergang duidelijk in het licht te stellen.
De hoeveelheid kaarten, die aangevraagd was, maakte het wenscheiijk, de
beschikking te verzoeken over de grootste zaal, die in de Universiteit aanwezig is
en bij de opening der bijeenkomst door den Voorzitter, den Heer J. Ed. Gerzon, waren
de groote Aula en de omringende galerijen geheel gevuld. Verschillende
vooraanstaande personen, onder wie wij noemen den Eeie- Voorzitter, Jhr. Mr. Dr.
A. Röell, Dr. E. Heldring, Oud-Voorzitter der K.v.K., Mr. Chr. P. van Eeghen, Dr.
W.L. Hendriks, Directeur der Afd. Onderwijs, gaven door hun aanwezigheid blijk
van belangstelling in het werk onzer Afdeeling.
Met groote aandacht werd de boeiende voordracht van Dr. Japikse gevolgd. De
spreker schetste de persoonlijkheid en de ontwikkeling van Prins Willem van Oranje
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in het tijdvak, voorafgaande aan zijn verzet tegen het Spaansche bewind, aan de hand
van zijn brieven, waarmede Dr. Japikse meer dan iemand vertrouwd kan zijn. De
persoonlijke brief, aldus spreker, leert ons beter dan een schilderij, zelfs van den
grootsten meester, een historische figuur kennen. Tusschen het portret en de
persoonlijkheid zelf toch staat de schepper van het kunstwerk; lezen wij eigenhandige
brieven, dan zien wij voor onzen geest den schrijver zelf, zijn denkbeelden, zijn
aandoeningen, kortom zijn geheele persoonlijkheid.
En door die brieven, toegelicht door de visie van den spreker, zagen wij voor ons
Prins Willem, als jong, aanzienlijk edelman, opgroeiende, eerst op den Dillenburg
en na 1545 in Breda en op andere plaatsen in de Nederlanden, zijn opleiding
ontvangende van mannen, als Corbaron en Champagner, den broeder van Granvelle.
Nu en dan komt hij ook aan het Keizerlijke hof en aan dat van de Landvoogdes,
echter niet op zoo vertrouwelijken voet, als men zich dat wel voorstelt. Dat echter
Karel V in hem den vertegenwoordiger van den Nederlandschen adel zag, blijkt wel
uit de symbolische handeling bij den afstand, de afgeleefde Keizer, leunende op den
schouder van den jongen Prins.
Met den opvolger, Filips II, hoewel geheel verschillend in aard van zijn vader,
was de verhouding aanvankelijk bevredigend, maar langzamerhand groeit 's Prinsen
verzet tegen diens maatregelen. Dr. Japikse betwijfelt dan ook, of de woorden, die
aan Filips bij zijn vertrek naar Spanje toegeschreven worden: ‘Niet de Staten, maar
gij, gij!’ inderdaad historisch zijn. Zij zouden echter, gezien den invloed van den
Prins, waarvan èn de Keizer èn de Koning meermalen gebruik gemaakt hadden,
destijds gesproken hebben kunnen zijn.
C.K. KESLER, Secretaris.
N.S. 17 Januari volgt prof. dr. A.A. van Schelven met een lezing over ‘Het voorspel
van den oorlog’.

Arnhem.
25 November hield de heer H. Odink uit Eibergen voor deze Afdeeling een
onderhoudende voordracht over Meester Heuvel, den Achterhoekschen
dorpsonderwijzer, die de volksrijmpjes, kinderspelen, sprookjes en sagen van zijn
streek zoo nauwgezet en volledig heeft te boek gesteld, dat zijn werk voor de
wetenschappelijke folklore van groote waarde is geworden.
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Dordrecht.
Deze Afdeeling heeft haar winterwerkzaamheden goed ingezet met een voordracht
van den bekenden wereldreiziger Dr. van der Sleen, die bij een reeks lichtbeelden
en door hem zelf genomen rolprenten zijn talrijke toehoorders zeer onderhoudend
heeft bezig gehouden over zijn tocht naar Suriname, zijn ervaringen met de
Boschnegers en zijn bestijging van den Voltzberg in gezelschap van gouverneur Dr.
Rutgers en genoodigden.
Een zeer geslaagde avond.

's-Gravenhage.
Den 7den December hield de heer K. van der Veer voor deze afdeeling een voordracht.
De voorzitter, Mr. A.B. Cohen Stuart verwelkomde de (veel te weinige)
aanwezigen, in het bijzonder het bestuur van de Vereeniging ‘Oost en West’ en den
afgevaardigde van het Vlaamsen Koloniaal en Overzeesch Verbond, die speciaal
voor dezen avond uit Antwerpen was overgekomen en leidde den spreker in, die
door zijn lang verblijf in Indië en zijn werkzaamheden aan het Koloniaal Instituut
in Amsterdam wel de rechte persoon was, om een overzicht te geven van de
economische betrekkingen tusschen Nederland en Indië. Deze zijn, aldus de spr.,
nooit van dien aard geweest, dat woorden moesten gelden, waar daden pasten. De
eerste band tusschen ons volk en het verre tropenland werd gelegd, toen Lissabon
voor ons gesloten werd, en wij zelf naar Indië moesten gaan varen. Drie eeuwen lang
waren wij met Indië verbonden, en nog is de kennis, die ons volk heeft van de volken
daar, ontstellend gering. In Indië worden den menschen zwaarder lasten op de
schouders gelegd, maar het welbestede leven aan den rand van de wildernis staat ver
boven het vaak voorkomende gelummel in de oude wereld.
Waar zou Hollands ondernemingsgeest terrein gevonden hebben, wanneer Indië
dat niet had geboden? Nederland leerde de volken van Indië de krachten der natuur
beheerschen, ze tot hun dienst dwingen, terwijl de vooruitgang van de technische
ontwikkeling de voortbrengselen der ondernemingen deed vermenigvuldigen tot het
zesvoud, de uitvoerwaarde klimmen tot het dertigvoud. De bestuursdienst zorgde
voor meer veiligheid, bestreed ziekten, en deed daardoor het bevolkingsaantal wassen
als nergens elders. Door deze ontwikkeling kreeg ook de Nederlandsche industrie
meer afzetgebied, tot Japan ons nu de levering van deze producten weer afneemt.
Wij zullen wegen moeten vinden om ons te handhaven op onze Indische markt.
Onzen internationalen naam op verkeersgebied, zooals bij zeeen luchtvervoer en
radio, zouden wij niet bezitten, als wij door den verren afstand van ons Indië niet
drie eeuwen lang gedwongen waren geweest, oplossingen te vinden voor het
verkeersvraagstuk.
Van alle zijden werd het vreemde land aangegrepen om er gezondheid en welvaart
te brengen en de verschrikkingen van het primitieve leven af te weren. Zonder
handhaving van onze Westersche organisatie van bestuur en voortbrenging is het
leven van millioenen in gevaar. Zoo binden groote plichten ons aan Indië, waaraan
wij onze beste krachten hebben te geven, willen wij onzen naam van ‘Chineezen van
Europa’ veranderen in dien van ‘Japanneezen in Indië’.
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De voordracht werd opgeluisterd door de vertooning van een aantal
belangwekkende rolprenten uit Indië en Nederland.

Middelburg.
De secretaris meldt ons:
25 Nov. hield de heer J.N. Pattist een lezing over de reizen van den Vlaming Joos
van Ghistele voor een bevredigend aantal toehoorders, onder wie ook een bestuurslid
van de zusteraideeling Vlissingen. Spr. beperkte zich tot een gedeelte van de
‘voyagiën’, de reizen in Palestina en Egypte, geschreven in het Vlaams van pl.m.
1480. Dat de spr. uitstekend geslaagd is en het publiek boeide, is naast zijn voordracht
te danken aan de pakkende stof. Wat een kleurige beschrijving. We weten van
Vlaamse schilders en schrijvers, hoe ze het konden en kunnen. Welnu, tzoals zij, zo
kon en zo deed Van Ghistele het. Zijn werk is een grote schat voor leken, historici,
filologen, literatoren, theologen. De heer Pattist is wel zeer gelukkig geweest met
deze greep in de handschriften. Het zal vooral ook aan hem te danken zijn, dat de
grote reiziger meer bekend wordt in de Dietse landen en de Afd. Middelburg acht
zich gelukkig reeds nu dit proefje gesmaakt te hebben.

Rotterdam.
17 November gaf mevr. Francien Koote-Gerese van Rotterdam een voordrachtavond
voor deze afdeeling en het ‘Nut’. Haar programma bevatte gedichten van Henriette
Roland Holst, Dop Bles, Anthonie Donker, Boutens (Beatrys) en Gezelle en proza
van Aart van der Leeuw, Anton Coolen (kinderen van ons volk) en Cyriel Buysse.
De talrijke aanwezigen toonden zich zeer voldaan over de rijk geschakeerde
voordracht. Eenige bloemstukken waren daarvan mede tolk. Mr. Van Haringen, de
onder-voorzitter dankte de begaafde voordraagster voor het genotene.
13 December hield Dr. Gerard Brom, hoogleeraar te Nijmegen, een lezing met
lichtbeelden over Antoon Derkinderen, paanbreker der dienende kunst in Nederland,
bekend wandschilder en voorganger van Roland Holst als directeur der Rijksacademie
te Amsterdam. Prof. Dr. Z.W. Sneller, de Afdeelingsvoorzitter, dankte den spreker
voor zijn belangwekkende voordracht, waarmee de toehoorders zeer bleken
ingenomen.

Taalwacht
Allen weerbaar.
In het halfmaandelijksch orgaan (waarom niet blad?) van de Vereeniging
Volksweerbaarheid lazen we van een Feestavond, met diverse attracties, gehouden
in Meunier Frères.
In taalkundig opzicht schijnt de vereeniging allesbehalve weerbaar. Ook de
taaivijand dient buiten de landpalen te worden gehouden!

Daar is geen woord.....
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De volgende zin uit een muziekbeoordeeling is niet verzonnen, maar letterlijk uit
een plaatselijk blad overgenomen:
‘Het fenomenaal genuanceerde toucher accomodeert zich lenig aan het fijn-geaderde
pianissimo, zoowel als aan de meest phrenetieke climaxen; het effleureert met een
fameuse sensitiviteit passages, die zoo licht onopgemerkt aan ons voorbijgaan.’
Het lijkt wel of de beoordeelaar, die hier aan 't woord is, deelgenomen heeft aan
een prijsvraag, luidend: Gevraagd een Nederlandsche zin, waarin zoo goed als geen
Nederlandsch woord voorkomt.

Bokkesprongen in den taaltuin.
Een handelaar in nieuwe en tweede-handsboeken verspreidt een rondzendbrief, welke
o.a. in handen van den heer F.R. Hzn. te 's-Gr. kwam. Het zou te veel plaatsruimte
vergen alle wonderlijke sprongen in den tuin van onze schoone taal, die de opsteller
van dien brief maakt, op te noemen. Met enkele voorbeelden willen wij volstaan.
In het bijzonder plegen wij techniek en wiskunde....
In noviteiten zijn wij goed geinformeerd....
In het bijzonder is onze antiquariaat goed gesorteerd en is het ons mogelijk, boeken
in belangrijk verlaagde prijzen te leveren.

Nog eenige vreemde sprongen!
Een handelsfirma kondigt een blaadje aan, hetwelk zij uitgeeft, en schrijft daarover
o.m.:
Ons X-nieuws (dat wekelijks met 3 à 4 lijsten in 1 à 2 zendingen verschijnt) zal
U zonder twijfel tot proefname animeeren en hebben wij....

De Nederlandsche Opera.
De heer Ir. E.L.O. te 's-Gr. zendt ons een rondzendbrief van de Nederlandsche Opera,
waarin op wonderlijke wijze met de Nederlandsche taal wordt omgesprongen. Zij
toont daarbij sterk te zijn in het doorhakken van woorden, zooals: operazangers,
werkeloozen-kassen, muziek-dramatisch, garantie-fonds, opera-orkest, eere-leden.
Ook op andere wijze haspelt de opsteller van dien brief met onze schoone taal en het
verkeerd gebruik van vreemde woorden toont weer eens aan, hoe dwaas dit gebruik
wel is.
Wat b.v. te zeggen van: ‘over het bedrag zal gedeponeerd worden?’ en van
onbegrijpelijke zinswendingen als: ‘Ter opvoering zullen gebracht worden zulke
werken, van welke verwacht mag worden een goed onthaal bij het publiek te zullen
vinden.’?
Wij bewonderen den moed van hen, die het wagen in deze tijden een Nederlandsche
Opera op touw te zetten, maar betreuren, dat ze deze in zoo slecht Nederlandsch bij
het publiek inleiden.
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Ingezonden
Journalistieke voorlichting.
Zeer geachte Redactie,
Aanvankelijk met stijgende verbazing en een niet-geringe mate van binnenpret, nam
ik, als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, uit de 8ste en 9de aflevering
van Neerlandia kennis van hetgeen de heer H.M. Boelen meende te moeten aanvoeren
tegen mijn onpretentieuse reisbrieven in een Indisch dagblad over een reis met de
‘Houtman’, ruim een jaar geleden gemaakt.
Allereerst werd er een oude Schot bijgehaald, om den bezoeker van Zuid-Afrika
en dus ook mij, te waarschuwen voor haastig oordeel. Volkomen overbodig, aangezien
ik begon:
‘Bij het neerpennen van reisbrieven is het maar goed. dat de reiziger gemeenliik
slechts over zoo weinig tijd beschikt; wie veertien dagen blijft, kan over Zuid-Afrika
wellicht een boek schrijven; wie een maand blijft misschien nog wel een artikel,
doch wie drie maanden bliift, beseft zoozeer, hoe weinig bij van land en volk weet.
dat hij besluit, eerst eens een jaartje rustig om zich heen te kijken, alvorens hij het
waagt, anderen met zijn indrukken te vermoeien.’
Het zal Uwe redactie duideliik zijn uit deze aanhaling, dat ik, overtuigd, dat men
in zoo korten tiJd geen eigen oordeel vormen kàn over een land, zoo groot als
Zuid-Afrika. mij benerkte tot eene reisbeschriiving, waarin ik over verschillende
zaken en toestanden het oordeel weergaf, door ondervragingen vernomen uit de
monden zoowel van Hollandsch-Afrikaanders, als van Britsch-Afrikaanders. waarvan
een drietal mij reeds in Indië als deskundigen waren aangewezen en die hun
behulpzame gastvrijheid zoo ver dreven, dat zij mij weer aan de adressen van anderen
hielpen mij zelfs wel persoonlijk inleidden. Zij ook gaven mij raad, betreffende het
aanschaffen van geschriften en ik ben hun oprecht dankbaar voor beide, temeer, daar
geboren en getogen Afrikaanders in Indië mij, na mijn terugkeer, herhaaldelijk
gelukgewenscht hebban met de objectiviteit mijner reisbrieven. Herhaaldejik heb ik
dan ook het Hollandsch-Afrikaansche en het Britsch-Afrikaansche standpunt na
elkander opgeschreven, het Natten- en het Sanpenstandpunt, gelijk mij dat in
dagbladen werd aangewezen: alles ter wille van de onpartijdigheid, daar het niet mijn
taak kon wezen, uit te maken, wie gelijk heeft, doch slechts een vluchtig kijkje te
geven op wat er zooal leeft in de Unie.
Nu is het misschien voor den heer Boelen niet prettig te vernemen, maar inderdaad
beeft niemand, in Indië noch in Zuid- Afrika, zijn naam genoemd, of mij maar eenig
werkje van zijn hand verwezen. Uit gebrek aan tijd heb ik velen der mij wèl
genoemden geen bezoek kunnen brengen, maar hun namen en adressen wèl
opgeteekend, doch de naam Boelen staat er niet bij.
Wat nu de zuur-pedante critiek op mijn reisbrieven betreft, zou ik erom kunnen
lachen, mij eerst te hooren verwijten, dat ik blijkbaar geen enkel boek over
Zuid-Afrika gelezen heb, bot erop te zien prijzen, dat ik de bron noem, waaraan ik
een politieke beschouwing ontleende en in één adem daar achteraan weer de nurksche
opmerking te lezen, dat wie de bron-zelve gelezen hebben, mijn vertaling van enkele
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citaten daaruit gerust kunnen overslaan. Uiteraard, maar ik schreef - zij het dan niet
met verlof van den heer Boelen - reisbrieven voor mijn lezers in Indië. die het
aangehaalde werk tien tegen één niet kenden en wien ik het oordeel over een bepaald
vraagstuk gaf van een erkend-deskundige, met name genoemd.
De heer Boelen oordeelt dit ‘wanhopig slechte voorlichting’. Het zij zoo, 't is vrij
pedant, maar het is zijn recht.
Doch wat niet zijn recht is, zijn beweringen, in zijn kwaadsappig critiekje gespuid,
als zou ik gegevens uit den duim gezogen hebben en: ‘Het geheele verhaaltje zal wel
weer bedacht zijn,’ want daarmede beschuldigt hij mij, zonder een schijn van bewijs,
van kwade trouw.
Het gansche verwarde, nurksche, boudeerende en spijtige betoog des heeren Boelen
zou ik zijn voorbijgegaan, omdat gezegde heer geen flauwe notie blijkt te hebben
van het hoe en waarom der dingen en het weinig nut heeft, hèm dit uit te leggen.
Maar nu hij mij in Neerlandia beschuldigt van berichtgeving- te-kwader-trouw,
vrijwel de ernstigste beschuldiging, die men den journalist-te-goeder-trouw naar het
hoofd kan slingeren, wensch ik voor Uwe redactie en de lezers enkele korte
opmerkingen te maken.
Dat ik al dadelijk bij aankomst te Durban wees op de behandeling van wat men
daar ‘kleurlingen’ noemt, vond natuurlijk zijn oorzaak in het feit, dat ik, propaganda
makend voor het reizen van Indië naar Nederland, via de Unie, wel zeer duidelijk
mijn landgenooten, die wat men ten onzent noemt ‘getint’ zijn, had te waarschuwen
voor het gevaar van minder aangename ervaringen. De heer Boelen heeft dat niet
begrepen. Goed, maar waar práát hij dan over?
Dat eenig werkje, dat ik raadpleegde, verouderd is geweest, kan zeer wel mogelijk
zijn; dat ik een keertje eens een verkeerde aanteekening gemaakt heb, kan óók wel
wezen; daar ik met de krap-toegemeten tijd moest woekeren, zal ik stellig wel fouten
hebben begaan en het kan óók best wezen, dat ik wel eens iemand verkeerd zal hebben
begrepen. Geen oogenblik heb ik gemeend, onfeilbaar te wezen, noch dat mijn
zegslieden dit zouden zijn.
Wat nu ‘het verhaaltje’ betreft, zij vermeld, dat wat de heer Boelen voor
plat-Amsterdamsch hield, in de ‘lounge’ van een Johannesburgsch hôtel gesproken
werd door ras-echte Amsterdamsche diamantwerkers, overgekomen naar de in Afrika
opgerichte slijperijen. Ook het kaartspelletje zal Uwer redactie en Uwen lezers nu
wel heel-verklaarbaar voorkomen, al wordt het, volgens den heer Boelen ‘nu eenmaal
niet in de lounge van eenig Hôtel van Johannesburg gespeeld’.
Uwe redactie en de lezers kunnen aan dit ééne voorbeeld reeds zien, wat de critiek
des heeren Boelen waard is.
Ten slotte nog de mededeeling, dat één van de slechts drie geboren Hollanders,
met wien ik een vraaggesprek had, zich in afkeurenden zin uitliet over die
Nederlanders in Afrika, die zich z.i. niet, of althans niet voldoende konden, of wilden
assimileeren en dat eenige Hollandsen-Afrikaanders dit standpunt deelden. Deze,
voor tot het ‘klompie’ behoorende Hollanders wellicht bittere, pil schijnt het geweest
te zijn, waarvoor de ‘apothekers-assistent’-dan-toch-hoogstens, als eenmaal Lothario,
‘moest hangen’. Maar
.... eet animal est très méchant,
quand on l'attaque; il se dèfend.
Uwe redactie beleefd dankzeggend voor de verleende plaatsruimte.
Hoogachtend, Uw dw.
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D.F. VAN DER PANT.

Mededeelingen
Voor de afdeelingsavonden (vervolg).
Drs. W.J. Bijleveld, Adr. Pauwstraat 12, Den Haag. Lezingen over geschiedkundige
onderwerpen betreffende Nederland in de laatste honderd jaar.
Mevrouw Marguerite Couperus, Ripperdapark 22, Haarlem. Voordrachtavonden:
Het Lied in verschillende tijden. O.m. een programma van volksliederen (cultuur,
folklore, geschiedenis) uit den tijd van Willem van Oranje, samengesteld met het
oog op de herdenking (1533 - 1933).
Mr. E.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren te Slochteren.
Onderwerp: Willem de Zwijger (1533 - 1933).

Naar Oranje-Nassau!
Ten Westen van den Rijn tusschen Bonn en Wiesbaden ligt het kasteel Dillenburg
in Nassau Oranien, welks naam onafscheidelijk blijft verbonden aan Nederland,
omdat de grondlegger zijner onafhankelijkheid er werd geboren.
Oranje Nassau is rijk aan Nederlandsche herinneringen en nu Nederlanders en
stamverwanten zich allerwegen opmaken om te herdenken dat Prins Willem van
Oranje 24 April 1533 te Dillenburg werd geboren, lijkt het ons een gelukkige gedachte
dat de vereeniging van Duitsche jeugdherbergen de Nederlandsche jongelingschap
oproept dit jaar een bezoek te brengen aan dat oord, dat zulk een belangrijk aandeel
had in den vrijheidskamp der Nederlanden.
Het desbetreffende vlugschriftje kan men kosteloos verkrijgen aan ons
hoofdkantoor, Laan 34, Den Haag.

Een historisch leekespel.
Dat we bij de herdenking van Willem van Oranje overstroomd zouden worden met
geschriften over den Zwijger, was
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te voorzien. Ook het tooneel kreeg zijn aandeel. Veterman schreef zijn Vader des
Vaderlands, dat door het Hofstadtooneel in verschillende plaatsen van ons land zal
worden opgevoerd; Paul de Mont zijn Willem de Zwijger, waaraan het Vlaamsch
Volkstooneel zijn krachten zal wijden.
Van bescheidener omvang is het door M.C. Fallentin gedicht historisch leekespel
Wilhelmus van Nassouwe, dat zich zeer goed leent voor opvoering in eigen kring.
Het werd uitgegeven door het Nederlandsch Jongelingsverbond, dat dit werkje ook
voor leden van het A.N.V. beschikbaar stelt tegen 50 cent. Aanvragen te richten aan
het Secretariaat van dat Verbond; Singel 58, Amsterdam.

Naspel der ‘Dietsche spelers’.
Het optreden der ‘Dietsche Spelers’ in den zomer van het vorige jaar in de West,
heeft nog een nasnel gehad, dat er mede toe heeft bijgedragen om de bekendheid der
Nederlandsche tooneelsneelkunst ook tot Noord-Amerika uit te breiden.
Toen het wakkere troepje, dat op de Antillen en in Suriname zulk een succes had
geoogst, huistoe ging, heeft mevrouw Rika Hopper zich afgescheiden voor een bezoek
aan New York, waar later haar man, de heer Jacques van Hoven, beheerder van haar
schouwburg te Amsterdam, zich bij haar heeft gevoegd. O.m. hebben zij samen een
voorstelling gegeven ten bate van de Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging en
het crisiscomité in Nederland.
De secretaris onzer Afd. New York, de heer I. Spetter, meldde ons, dat de Carnegie
Hall, waar zij optraden, geheel gevuld was.
De vorige maand hebben de heer en mevrouw Van Hoven - Hopper hun
tooneelwerkzaamheid te Amsterdam hervat.

Nederlandsche muziek.
De afd. 's-Gravenhage van de Kon. Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging, gaf haar
eerste uitvoering in dezen winter met uitsluitend Nederlandsche werken.
Het eerste gedeelte van het program was gewijd aan de nagedachtenis van Julius
Röntgen, waartoe het Haagsch Strijkkwartet en een Trio: de heeren Johannes en
Eduard Röntgen en Willem Brederode medewerkten. De Voorzitter, de heer J.P.J.
Wierts leidde dit gedeelte in met een korte toespraak, waarin hij de verdiensten van
Julius Röntgen als klavierspeler, muziekleeraar en toondichter schetste.
In het tweede gedeelte werden uitgevoerd werken van A. Voormolen, Louis
Schnitzler, B. van den Sigtenhorst-Mever en A. van Leggeloo, door leerlingen van
enkele ledten der K.N.T.V.
Verblijdend is het te mogen vaststellen, dat deze propaganda voor de Nederlandsche
muziek, evenals in den vorigen winter, veel bijval oogstte. De zaal van den Haagschen
Kunstkring was overvol.
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Postzegelafdeeling.
Zegels schonken: de Avro, mej. K. en de heeren H. en P., 's-Gravenhage, de beer
v.Z., Voorburg en mej. L., Enkhuizen.
‘Ons Postzegelwerk’ begaf zich voor een enkelen keer op ander terrein. Dank zij
de briefwisseling, die wij door dit werk met Californië hebben, konden wii den heer
B., een Nederlander, aldaar woonachtig, om zijn medewerking verzoeken voor een
geval van taalzuivering. Het betrof een opschrift van een busje Californische vruchten.
Op het papier om deze bus geplakt, zagen we behalve vele aantrekkelijke
afbeeldingen van vruchten, het opschrift:
‘Vruchten au sirop’.
Lijkt het niet veel op het taaltje, dat we in België dikwijls hooren?
De Amerikaansche firma was zeer welwillend en zond een brief, welke wij hier
vertaald weergeven.
‘Wij namen kennis van uw brief van 7 October en van de opbouwende critiek,
welke wij altijd gaarne aanvaarden.
Zooals U terecht schrijft, komt het door onze onbekendheid met de Nederlandsche
taal, dat dergelijke fouten zich van tijd tot tijd voordoen.
Wij hebben nu onze afdeeling ‘Verpakking’ ingelicht, dat de juiste uitdrukking
voor artikelen voor Uw land bestemd is ‘Vruchten in siroop’, in plaats van de door
ons gebruikte slagzin.
Wij verzoeken U beleefd aan Uw Nederlandschen vriend onze verontschuldiging
aan te bieden.
w.g. de Sales Manager', (bedrijfsleider).
Ons Postzegelwerk hoopt, dat de Taalwacht het niet euvel duidt, dat wij eens
ongevraagd meegeholpen hebben.
R.W. STERN,
Miquelstraat 156, 's-Gravenhage.
Naschrift der Taalwacht:
Wij stellen alle medewerking op hoogen prijs.

Victoriabron-Kalender.
De N.V. Mij. tot Exploitatie van de Victoriabron, gevestigd te Amsterdam, heeft ook
voor 1933 een praktischen reclamekalender uitgegeven. Elk schild draagt een
afbeelding o.m. mooie Nederlandsche stadsgezichten.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
W.C. Lignac, Laan van Meerdervoort 647,

's-Gravenhage.

Opg. door Drs. W.
Goedhuys, Overveen.
Mevr. de Haan, Nw. Schoolstraat 92,
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S.F. van Oss, Koninginnegracht 28,
E.Th. Koopman, Notaris, Keizersgracht 697,

Amsterdam.

Opg. door het Bestuur der
Afd. Amsterdam.
Mej. W. Jonkers, Singel 264,

Dordrecht.

Mevrouw de Wed. M. Verhoeven - Schmitz,
Koningin Wihelminastraat Dordrecht.
7rd,
D.F. Reidel, Spuiweg 45rood,

Dordrecht.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Dordrecht.

Dordrecht.

D. Winkel, Klopper singel 179,

Haarlem.

F.W.A. Neeteson, Baronielaan 283,

Breda.

J.P. Rodenburg, Van-Halewijnlaan 224,

Voorburg.

Opg. door Mr. J.J. Montijn,
's-Gravenhage.

Jongeliedenafdeeling.
P. Schierbeek, Verhulststraat 14,

's-Gravenhage.

Groep Nederl.-Indië.
F.L. Salomonson, Semarangweg 19,

Batavia.

K.E. Nix, Dir. Drukkerij v.h.A.C. Nix & Co.,
Riouwstraat 72,

Bandoeng.

Beiden opg. door het
Bestuur van Groep
Ned.-Indië.
M. van Marlen, Kajoe Aro H.V.A.,

Korintji (S.W.K.).

Opg. door den heer S.
Bouman, Korintji.
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Buitenland.
H.R. van Marle, t/k. Holland-Afrika Lijn,
Hoek St. George &
Strandstraat,

Kaapstad (Z.-Afr.).

E.E. de Froe, t/k. Nederlandsche Bank voor
Zuid-Afrika S.W. Huis,
Groenmarktplein
Jhr. E.Q. Bas Backer, Postbus 2158,

Kaapstad (Z.-Afr.).
Kaapstad (Z.-Afr.).

Mevr. E.G.M. Bas Backer, 13 Northway,
Pinelands bij Kaapstad
(Z.-Afr.).
J.W.Ch. van Lange,

Postbus 724, Kaapstad
(Z.-Afr.).

Mevrouw A. van Lansje, Postbus 724,

Kaapstad (Z.-Afr.).

Pieter Cars.t, Postbus 2495,

Kaapstad (Z.-Afr.).

Mevr. A. Carst, Edingight Flats, Duke Rd.,
Rondebosch Kaapstad
(Z.-Afr.).
Allen opg. door het
Bestuur der Afd. Kaapsiad
F. Kramer, Proeststr. Oost 421, Pretoria (Transvaal, Z.-Afr.).
Opg. door den heer F.
Oudschans
Dentz,;s-Gravenhage.
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Taal-Afsterving.
Aangezocht om iets over den toestand en de uitzichten van het Nederlandsch element
in de Vereenigde Staten te schrijven voor ‘Neerlandia’, wil ik trachten bij het voldoen
aan dit verzoek mij zooveel mogelijk tot de quaestie van taalgebruik en
nationaliteitsbesef te beperken. Op kerkelijke (zelfs op algemeen-religieuse vragen)
min of meer met de bovengenoemde problemen verwikkeld, wensch ik niet in te
gaan. Ik besef dat ‘Neerlandia’ geen bizondere kleur op godsdienstig terrein
vertegenwoordigt.
De prognosis voor het toekomstig levend gebruik der Nederlandsche taal in dit
land laat zich niet gunstig stellen. Het is zelfs de vraag of de tijd voor prognosis niet
reeds voorbij is, wijl de patiënt door den geneesheer is ‘opgegeven’. Toen ik in 1881
hier arriveerde, was 't Nederlandsch nog een levende taal, die op den kansel, bij de
drukpers in enkele bladen, en in den dagelijkschen omgang in gebruik was, ofschoon
toen reeds de Amerikaniseering van de jongeren onder de geïmmigreerden, schoon
nog niet zoo zeer zichtbare, maar toch effectieve, werking had. De eerste Hollandsche
preek die ik te hooren kreeg, werd uitgesproken in het slechtste Hollandsch, dat ik
ooit in een publieke toespraak gehoord heb. Toch werd zij uitgesproken door iemand
wiens verbindingen met Nederland nog tamelijk versch waren. Doch niets was gedaan
om het onvermijdelijk taalbederf, dat van de Engelsch denkende en Engelsch
sprekende omgeving indrong, te stuiten, of een tegenwicht te scheppen. Dat het in
dit opzicht in de latere twee of meer tiental jaren veel beter geworden is, laat zich
niet ontkennen.
De verbetering had meer dan één oorzaak. Gedurende betrekkelijk langen tijd
kwamen verscheidene predikanten uit het oude Vaderland over, die de moedertaal
behoorlijk wisten te gebruiken. De werking daarvan moet niet onderschat worden,
daar in dien tijd, meer dan later, de dominé werkelijk leiding gaf in zijne eigen
gemeente en soms in wijder kring daarbuiten. Een nieuwe oorzaak is te zoeken in
den invloed der theologische literatuur, die uit Nederland, uit de kringen van 't
herlevende Calvinisme kwam en hier met graagte door de predikanten, en niet door
die alleen, werd opgenomen. Het was een geluk dat die literatuur het Nederlandsch
in uiterst zuiveren, ja men mag wel zeggen in schitterenden vorm, op de markt bracht.
Dit gaf een nieuwen impuls aan het bijhouden van de aangeboren taal van vele der
toentijds werkzame, zelfs jonge predikanten. Later begon men met die literatuur te
vertalen. Dit was in het algemeen bezien een goede stap, maar het was tegelijk een
symptoom van het ontgroeien bij het jongere element aan de kennis van het
Nederlandsch, die voor vruchtbaar gebruik van zulke werken een vereischte was. De
geïnteresseerden begonnen te gevoelen, dat ze niet langer uit die werken het beste
wisten te halen wat er in was. Dat de vertaling somtijds gebrekkig was, kon daaraan
niets veranderen. Het is nog altijd beter met 'n gebrekkige vertaling zich te behelpen,
dan een onverstaanbaar en daarom ongelezen boek in de boekenkast te hebben. Als
nog een verdere oorzaak voor de vertraging van het overgangsproces zou ik willen
noemen den invloed door het theologisch en voorbereidend onderricht in zekere
scholen uitgeoefend. Dit was van beter qualiteit dan het vroeger bestaande en aan
zichzelf vrijwel overgelaten, ‘kreupel-Hollandsch’. Tot op dit oogenblik zijn er
(wekelijksche) nieuwsbladen, die zich betrekkelijk goed van het Nederlandsch
bedienen. Maar dat dit niet al te lang zoo kan voortgaan, ligt voor de hand. De aanvoer
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van predikanten uit Nederland heeft opgehouden, daar de tegenwoordige, voor een
groot deel zich van het Engelsch bedienende, inrichtingen in de behoefte aan
candidaten tamelijk voorzien. De ‘quota’- regeling der immigratie, belet den verderen
toevoer van Nederlanders, die nog niet buiten het Hollandsch zich zouden kunnen
behelpen, en weer tengevolge van die regeling is een niet gering deel der
landverhuizing naar Canada overgeleid.
De werkzaamste factor in de ver-Angliseering van de Nederlanders alhier is te
vinden in de neiging der jonge lieden, die al vroeg het Hollandsch niet meer
verstonden, of soms ietwat voorbarig beweerden het niet meer te kunnen verstaan.
Dit was natuurlijk. Dat het ‘niet-langer-kunnen’ soms na aan ‘niet-langer-willen’
grensde, is ongetwijfeld waar. Maar het feit ligt er, dat eene machtige bekoring van
de breedere en meer modern opgezette Amerikaansche omgeving, voor de ‘jongeren’
onweerstaanbaar was. De Hollandsch sprekende ge-
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meenten moesten voorziening maken voor Engelsche preekdiensten in het belang
van het opgroeiende geslacht, maar ook uit eigenbelang, daar dit geslacht zeer
overneigde naar een gradueele oplossing van verschillende denominaties in de
Amerikaansche kerken. Niemand kan de onmisbaarheid van de genoemde voorziening
ontkennen. Zij heeft de vervreemding van den religieusen moederbodem bij niet
weinige jonge lieden vertraagd, schoon niet geheel kunnen verhinderen. Of het
hulpmiddel te laat of te vroeg werd ter hand genomen blijve hier buiten beslissing,
alsook of de methoden aangewend in elk geval wijs waren.
Er zijn nog altijd oude lieden van Nederlandsche afkomst in zekere streken, die
het Hollandsch in de prediking behoeven, zoodat dientengevolge een, gedurig kleiner
wordend, getal van bi-linguale jonge predikers, nog niet geheel overbodig geworden
is. Maar, naar men zegt, bestaat er in het kiezen tusschen eventueele beroepen een
sterke voorkeur voor geheel Engelsch sprekende gemeenten.
Dat de opgang door het Engelsch in het algemeen, onder de jeugd gemaakt, niet
geheel zonder een betreurbare minachting van de Nederlandsche tradities, heeft plaats
gevonden, is niet te miskennen. Het gevoelen dat het ‘fijner’, meer ‘aristokratisch’
(of zal ik zeggen ‘meer demokratisch’?) was zijn Hollandsch te vergeten en te
verloochenen, heeft zeker gewerkt en werkt nog. Vooral bij hen, die minder
ontwikkeld uit Nederland kwamen, was dat besef merkbaar. Het was natuurlijk
onvermijdbaar dat het Engelsch, dat uit hoofde van zulke motieven snel veld won,
niet altijd fijn op de keur, in sommige gevallen zeer laag aan den grond, was.
Dit was een van uit den boezem der Hollanders zelf opkomende taalverwording.
Op dit oogenblik, en hiermee wil ik mijne vluchtige opmerkingen besluiten, bestaat
er groot gevaar dat het Amerikaansche-Engelsch in alle kringen onderhevig is aan
een ziekte, die misschien in een halve eeuw een geheel platte ‘slang’ taal daaruit
dreigt te maken. Er zijn er niet weinigen die openlijk bekennen, dat zij die nieuwe
manier van spreken niet meer verstaan. En dit proces van verbastering is niet tot den
gemeenen man, of de jeugd alleen, beperkt. Het dreigt in overigens ‘cultureele’
kringen, bij oudere meer conservatieve personen in te dringen. Mij werd bericht van
een professor, die in eene voorlezing over een historisch onderwerp, van zekere
personen daarin behandeld, sprak als ‘this guy’ and ‘that guy’. Als dit aan het groene
hout geschiedt, wat zal met de ‘kruppel-hout’- omgangstaal gebeuren? Naar mijn
oordeel is dit een ernstige quaestie. Ik spreek er hier vanr omdat het
onvolkomen-verstane Engelsch, een vruchtbaren bodem levert voor het
overhand-nemen van zulk een gebruiken. Groote verwondering moet het wel baren,
dat trots de intensieve opleiding in het correct-Engelsch, waarop de duizende van
publieke scholen zich toeleggen, het jongere Amerikaansche geslacht dat uit die
scholen komt, niet den minsten tegenstand schijnt te kunnen bieden tegen het
taalbederf in het praktische leven, zoodra het schoolbezoek is geëindigd.
Het schijnt jammer dit te moeten opmerken en er in Askalon of Gath van te moeten
gewagen. Het Engelsch, de zoo schoone taal die eerst een ontzaggelijke bekoring op
het jonge volk van Nederlandsche afkomst uitoefende, schijnt nu wel op weg om
aan zijn eigen algemeene ‘verwording’ te grond. te gaan. Moge God het verhoeden!
En ‘Caveant Philologi’!
Santa Ana, California.
Dr. GEERHARDUS VOS.
U.S.A., Einde October 1932.
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Dit artikel wordt geplaatst met behoud van de Amerikaansch- Nederlandsche taalen stijleigenaardigheden.
A.E.

Nederland
Heldenmoed in vredeswerk.
Naar aanleiding van de ramp met de Atlantique hebben wij getracht van de allermeest
bevoegde hand een artikeltje te krijgen over het Nederlandsche bedrijf van den
zeesleepdienst van L. Smit & Co., doch mochten daarin niet slagen.
Maar dat ontslaat Hoofdbestuur en Redactie niet van den plicht om namens het
Algemeen Nederlandsch

Van links naar rechts: M. van Teylingen, P. de Baart, A. Weijgerse.

Verbond een woord van bewondering en hulde te uiten voor de drie mannen, die,
met inzet van hun leven, zich aan boord van het brandende schip begaven om de
sleeptrossen vast te maken.
Het gold hier niet het redden van in gevaar verkeerende medemenschen, maar
eenvoudige, rustige plichtsvervulling in de uitoefening van het beroep. Doch staat
het niet even hoog, aldus, eigen lijf en heil niet achtend, de taak te volvoeren,
waarvoor men is aangenomen?
Wat zou de wereld er anders uitzien, als zulk een plichtsopvatting in alle kringen,
hoog en laag, algemeener was!
Het Nederlandsche volk is trotsch op die drie Maassluissche jongens en schrijft
met ontroering hun namen in het gulden boek der Nederlandsche zeehelden.
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Het Spellingvraagstuk.
Al is de zaak nog niet van zeer dringenden aard - slechts weinigen in Vlaanderen
maken van een andere dan de gewone spelling van het Nederlandsch gebruik - toch
heeft de onlangs opgerichte ‘Bond van Gentsche
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Oud-Germanisten’ dezer dagen 't spellingsvraagstuk in studie genomen en in een
algemeene, te Gent gehouden vergadering, uitvoerig besproken. Prof. dr. R. Verdeyen,
ondervoorzitter van den Bond, die de bespreking inleidde, betreurde het, dat in
Noord-Nederland, betreffende de spelling Terpstra, een regeling werd getroffen
zonder dat daarbij aan Vlaanderen was gedacht. Prof. Blancquaert, prof. Van
Langenhove, dr. Meir, dr. Pee, prof. Baur en nog andere leden namen aan de wisseling
van gedachten deel, welke tot de redactie leidde van een brief, bestemd voor den
Minister van Openbaar Onderwijs te Brussel, waarin gewezen wordt op de huidige
verwarring inzake Nederlandsche spelling en op het paedagogisch gevaar, dat in een
dergelijken toestand besloten ligt. Tevens werd uiting gegeven aan den wensch een
spellingcommissie te zien aanstellen, welke naar een oplossing, in de richting van
eenheid met het Noorden, zou streven.
Ook in 'het Noorden zelf dient nu, bij de bevoegde overheid, een stap in denzelfden
zin te worden gedaan ten einde de gewenschte samenwerking te vergemakkelijken.
***
Aan dit bericht van onzen Vlaamschen briefschrijver kunnen wij toevoegen, dat het
Hoofdbestuur van ons Verbond zich herhaaldelijk tot de Nederlandsche regeering
heeft gewend met voorstellen om eenheid van spelling te krijgen in de richting van
vereenvoudiging. O.m. zond het 12 Oct. 1926 aan den Minister van Onderwijs een
adres (zie Neerlandia 1926, blz. 185), om te komen tot het instellen van een vaste
regeeringscommissie voor de spelling van het Nederlandsch.
Naar aanleiding van de bekende aanschrijving van den Minister van 12 September
1930, heeft het Hoofdbestuur in een uitvoerig adres het verzoek herhaald, (zie
Neerlandia 1931, blz. 28) om een vaste commissie in te stellen, die voortdurend haar
aandacht wijdt aan de vereenvoudigingen, die mogelijk zijn, en alvorens haar
aanbevelingen omtrent spellingwijziging bij de Regeering in te dienen, overleg zou
moeten plegen met gelijksoortige lichamen in Vlaanderen en Zuid-Afrika.
De Minister bleek echter niet bereid tot het instellen van zulk een commissie over
te gaan.
RED.

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
II.
Het eerste, volgens von Wersebe geloofwaardige, bericht1)) omtrent een Nederlandsche
nederzetting is een oorkonde van den Bremenschen aartsbisschop Friedrich van het
1) Richard Schröder maakt melding van oudere koloniën. Volgens hem heeft reeds onder de
regeering van Karel den Groote, de heilige Adelard, abt van Corvei, kolonisten uit Vlaanderen
naar Duitschland verplaatst, en zijn tusschen 1079 en 1114 door bisschop Udo van Hildesheim
verdragen gesloten, betrekking hebbende op Vlaamsche kolonisten bij Eschershausen in
Brunswijk; dit waren politieke vluchtelingen, die hun land moesten verlaten; uit den aard
der zaak waren de voorwaarden voor hunne toelating dus lang niet zoo gunstig als die voor
de kolonisten, aangezocht daarheen te komen om het land in cultuur te brengen.
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jaar 1106, afgedtukt in het Bremisches Urkundenbuch, zijnde een vormelijk contract,
waarbij de aartsbisschop aan zes Hollanders, van wie één geestelijke, toestaat een
ongecultiveerde moerassige landstreek in zijn sticht in cultuur te brengen. Die
onderneming moet gelegen zijn geweest in de onmiddellijke nabijheid van de stad,
aan den rechteroever van de Wezer. De 6 contractanten traden als leiders van de
uitvoering op. Blijkbaar is de aartsbisschop over de resultaten zeer tevreden geweest;
althans blijkt uit latere oorkonden dat het in cultuur brengen van moerassige gronden
in de nabijheid van die eerste ko1onie met kracht is voortgezet en over groote
uitgestrektheid; niet alleen OP den rechter-, maar ook op den linkeroever van de
rivier. In een oorkonde van aartsbisschop Siegfried van Bremen, van 1181, is zelfs
sprake van een gebied van eenige honderden hoeven groot; elke hoeve lang 720,
breed 30 roeden, alzoo 21600 vierkante roeden. Volgens die oorkonde zouden het
‘koningshoeven’ geweest zijn, die veel grooter waren dan de gewone of ‘Landhufen’.
Het is echter heel moeilijk uit de werkelijke grootte van die hoeven wijs te worden.
In vele akten wordt gesproken van ‘Vlaamsche’ hoeven, die dubbel zoo groot waren
als de landhoeven; de Vlaamsche hoeve schijnt in grootte te zijn overeengekomen
met de Kulmsche hoeve in Pruisen, die volgens Schumacher ongeveer 17 hectaren
besloeg. Opgaven van andere schrijvers stemmen daarmede echter weer niet geheel
overeen.
Op het in cultuur brengen van de gronden aan de linkerzijde van de Wezer heeft
o.m. betrekking een overeenkomst van 1142, gesloten door den aartsbisschop
Adalberto met de hertogin Oertrud, weduwe van Hendrik den Trotsche, daarbij ook
optredende voor haren, toen nog minderjarigen zoon, den later beroemden Hendrik
de Leeuw, en met Albrecht de Beer2)). Zoowel Hendrik de Leeuw, als Albrecht de
Beer hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van de kolonisatie. De
bedoelde overeenkomst handelt over een uitgebreide landstreek tot bij Ochtum in
Oldenburg.
Een akte van 1149 gewaagt van een andere Hollandsche stichting in het
Oldenburgsche, waarbij de aartsbisschop Hartwig I contracteerde met twee Hollanders,
Johan en Simon, als leiders van de onderneming. In deze akte wordt o.a. vermeld,
dat hun dezelfde rechten worden geschonken als de Hollanders in de streek van Stade,
op den linkeroever van de Elbemonding, genoten, waaruit dus blijkt dat zich toen
ook daar een Nederlandsche kolonie bevond. Volgens Schröder is de laatste in 1143
gesticht.
Het zou geen zin hebben hier al de talrijke verder nog bekende oorkonden enz.,
betrekking hebbende op dit gebied in de omgeving van Bremen en Hamburg te
bespreken. Genoeg is het te vermelden, dat volgens Rich. Schröder in ruim een balve
eeuw de geheele linkeroever van de Wezer, van het riviertje de Hunte af, over een
lengte van 5 geographische mijlen, dus ongeveer 36 K.M. lengte en over een
aanzienlijke breedte, onder leiding van Nederlandsche dijkwerkers en boeren werd
herschapen in vruchtbaar akkerland, met dorpen bezet; terwijl ook op den rechter
Wezeroever reusachtige terreinen in cultuur zijn gebracht. Ook al moge Schröder
zich misschien vergissen, waar hij uit de overeenkomst van daar voorkomende
plaatsnamen met die van Noorden Zuidnederlandsche er toe besluit, dat al die Duitsche
namen wijzen op Nederlandsche afkomst, blijft toch het

2) Volgens Schröder was de medewerking van Albrecht de Beer hierbij noodig, omdat hij dat
land in leen had.
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algemeen erkende feit bestaan, dat Nederlanders met het in cultuur brengen zijn
begonnen en het, vooral voor dien tijd geweldige, werk in hoofdzaak onder
Nederlandsche leiding is tot stand gebracht.
Terwijl dit groote werk in het gebied van de Neder-Wezer en de Neder-Elbe werd
uitgevoerd, werden, vermoedelijk door den invloed van den heiligen Vicelinus, den
beroemden stichfer van het klooster Neu-Münster, die uit eigen aanschouwing met
het werk in het Bremensche bekend was, nederzettingen gesticht in het Westelijk
deel van Holstein. Dit land was nooit in handen van de Slaven geweest; het klooster
Neu-Münster lag niet ver van de grens van het Slavengebied. Dat ook onder deze
kolonisten veel Hollanders geweest zijn, valt uit verschillende oorkonden af te leiden.
In eene van den Holsteinschen regent Albert van Orlamunde van 10 Januari 1221
wordt bijv. een landstreek aldaar aangeduid als gelegen ‘tusschen de Saksers en de
Hollanders’. Ook pleit daarvoor eene verordening van den Deenschen koning
Christiaan I van 1470, waarbij hij in het ambtsgebied van den Welterschen Marsch
en den Krempener Marsch het Hollandsch recht afschaft en vervangt door het
Holsteinsche recht: eveneens een oorkonde van 1450, bevattende een volledig contract,
waarbij Johannes van Kampe voor zichzelf en anderen een goed te Lufteringe
verkoopt, welke verkooping geschiedde voor den schepen van Crons-Moor
(waarschijnlijk het tegenwoordige Cranz-Moor), tot welke banne het goed behoorde,
en waarin onder meer wordt vermeld, dat het goed aan den kooner zal worden gelaten
‘alse in den Hollanderschen Banne en recht is’, en waarbij vrijwaring binnen jaar en
dag beloofd wordt, ‘alse en Hollander en recht is’.
Ook wordt in een oorkonde van aartsbisschop Adalberto van 1146, betrekking
hebbende op een overeenkomst, gesloten met den prior van het klooster Neu- Münster,
Vicelinus, gesproken van twaalf gecultiveerde Hollandsche stukken land en een nog
niet in cultuur gebrachte Hollandsche hoeve.
In het aangrenzende land Wagrië, dat door Hendrik de Leeuw, den leenheer van
Adolf II, eerst op de Slaven veroverd moest worden, zijn ook Nederlandsche ko1onies
geweest. Volgens de kroniek van Helmold1)) zond Adolf, omdat het land verwoest
was, ‘boden naar alle wereldstreken uit; naar Vlaanderen, Holland, Utrecht, Westfalen,
Friesland, en liet bekend maken, dat al diegenen, die niet genoeg grond bezaten, met
hunne gezinnen over konden komen, om voortreffelijke, uitgestrekte, vruchtbare
landerijen te verkrijgen, in streken met overvloed van visch en vleesch, en
voortreffelijke weiden’. Ook tot de Holsteiners en Stormarers richtte hij zich. Bij de
verdeeling van de gronden der Slaven gaf hij de veiligst gelegene aan zijne Holsteiners
en Stormarers, de minder veilig gelegene aan de overige kolonisten, die dan ook
volgens het verhaal van Helmold, deerlijk van de invallen der Mecklenburgsche
Slaven te lijden hebben gehad.
In enkele oorkonden betreffende dat gebied is sprake van een ‘Hollanderschat’ of
een ‘Hollander gravenschat’, d.w.z. een schatting of cyns, waaraan juist de
Hollandsche kolonisten onderworpen waren. Op een ‘Hollanderschat’ heeft o.a.
betrekking een oorkonde van den Holsteinschen graaf Gerhard II of de Blinde, van
1 November 1288. over een, voor den toenmaligen bisschop van Lubeck, Burchard
van Serkem getroffen regeling, waarin o.m. het volgende wordt gezegd:
‘Bovendien hebben wij met den Heer bisschop een ruil gesloten, wegens den ons
toekomenden en opgebrachten cijns, die ‘Hollander gravenschat’ genoemd wordt en
1) Helmold was een kloosterbroeder en intieme vriend van Vicelinus.
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jaarlijks van de volgende dorpen geheven wordt, n.l. Uthin, Nyzendorpe,
Juncvrowenorde, Nündorf, Bochholt en Zarnikowe’. Die ‘gravenschat’ was een
belasting, welke de Hollandsche graven hieven van de vrije, maar niet riddermatige,
inwoners in die districten, waar zij de hoogste, rijksonmiddellijke overheid uitmaakten;
adel en geestelijkheid waren door privilegiën van die belasting vrijgesteld of hadden
in de plaats daarvan militaire of andere verplichtingen te vervullen. Dit wijst weder
duidelijk op het bestaande streven om de kolonisten zooveel mogelijk in dezelfde
omstandigheden te doen verkeeren als in hun eigen land, dus het ‘Hollandsche recht’
ook in den vreemde op hen toe te passen.
Vermoedelijk heeft er ook in de nabijheid van Kiel een Nederlandsche nederzetting
bestaan; daarop zou wijzen een plaatsje ‘Flemhude’, (ik weet niet of het nog bestaat)
en een ‘Vlaamsche straat’ in Kiel.
Ook in Lauenburg en in Mecklenburg zijn Nederlandsche ko1onies geweest: de
kolonisten, die zich daar, nadat het land door Hendrik de Leeuw na een hardnekkigen
strijd op de Slaven veroverd was, gevestigd hebben, zijn echter in hoofdzaak
Westfalers geweest. De Nederlandsche kolonisten in Mecklenburg hebben een zeer
werkzaam aandeel genomen in de verdediging van de vesting Mecklenburg tegen
een inval van de Slaven; bij de inneming van de stad is de gebeele mannelijke
bevolking over de kling gejaagd en zijn de vrouwen en kinderen door den vijand
medegevoerd: van de geheele Nederlandsche nederzetting is niets overgebleven.
Van veel grooter beteekenis zijn geweest de Nederlandsche kolonies in
Brandenburg. De kroniek van Helmold vermeldt, volgens von Wersebe, daaromtrent
het, in het kort, hier op neerkomende:
‘dat na de overwinning van Hendrik de Leeuw op de Obotrieten Albrecht de Beer
ook het land van de Britzianers en Sfodramers en andere, aan Havel en Elbe wonende,
Slavische volken veroverde, en nadat de Slaven die landen grootendeels verlaten
hadden, hij afgezanten zond naar Utrecht en de Rijnstreken en ook naar de Hollanders,
Zeeuwen en Vlamingen, die veel van de overstroomingen door de zee te lijden hadden
gehad. om hun woonplaats in het veroverde land aan te bieden; die vreemdelingen
zouden zich niet alleen in het bisdom Brandenburg en bij Havelberg hebben gevestigd,
daar kerken hebben gebouwd en de inkomsten der tienden helangrijk hebben doen
aangroeien, maar de Hollanders zouden ook begonnen zijn met het bebouwen van
den linker Elbe-oever; van het s1ot Salzwedel af zouden zij bezpten hebben ..al het
land, dat Balsamerland en Marscinerland wordt genoemd, zeer veel steden en dorpen,
tot aan het Bohemerwoud’.
Wanneer men deze regelen klakkeloos aanneemt, zou de streek tusschen Salzwedel,
(dicht bij de grens van Mecklenburg) en het Bohemerwoud, dus pl.m. de grens
tusschen Beieren en Bohemen, over een groote breedte, geheel zijn ontvolkt geworden
en nieuw bezet met kolonisten, in hoofdzaak uit het graafschap Holland, Zeeland en
Vlaanderen; alzoo een gebied heel wat grooter dan de laatstgenoemde landen zelf.
Is dit op zich zelf al onwaarschijnlijk, nog minder aannemelijk wordt het door het
feit, dat de Hollandsche en Vlaamsche kronieken van dien uittocht geen melding
maken. Bovendien heeft Helmold hier gesproken over sommige gebieden, waar,
volgens von Wersebe, Albrecht de Beer nooit iets te zeggen heeft gehad.
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Helmold moet hier dus, zooals von Wersebe en Rudolph beweren, wel overdreven
hebben. Maar al is van een aaneengesloten bevolking van die streek door
Nederlandsche kolonisten geen sprake geweest, toch zijn er in de Altmark en de
Prignitz, in het Maagdenburgsche, in Anhalt, in de omgeving van Jüterbock, in
Thüringen in Keur Saksen en den Neder Laussitz en in 't Meissensche, alle in het
bedoelde gebied gelegen, meer of minder belangrijke Nederlandsche, vooral
Vlaamsche nederzettingen geweest. Vooral de kolonie in het Balsamerland, de
tegenwoordige Altmark, met Stendal en Seehausen als brandpunten1)) en aan de
andere zijde van de Elbe die in de omgeving van Jüterbock waren belangrijk; terwijl
zelfs de scepticus von Wersebe heeft moeten toegeven, dat vrij zeker ook in de
Ukermark en de Mittelmark van Brandenburg Vlaamsche kolonies hebben bestaan.
In Thüringen, de Lausitz en het Meissensche zijn die nederzettingen in hoofdzaak
ontstaan door toedoen van de kloosters; een groot aandeel hebben daarin gehad de
Cisterciensers, die uit het klooster Altencampen, bij Meurs, vlak bij de Nederlandsche
grenzen, naar Walkenried en andere dochterkloosters werden overgebracht, en vele
Vlamingen daarheen mede namen.
De aanwezigheid van Nederlandsche kolonies is niet alleen uit oorkonden af te
leiden, maar ook uit bijzondere gebruiken en rechten, die in eenige der genoemde
landstreken voor een deel der bevolking nog eeuwen lang hebben bestaan.
Over eenige dier gebruiken moge ik hier een enkel woord mededeelen.
In de ‘Goldene Aue’, in Noord Thüringen, in de ambten Heringen en Kelbra,
onderscheidden zich de afstammelingen der oude kolonisten nog in de 19de eeuw
door 'n bijzonderen rechtstoestand en door hunnen naam ‘Fläminger’ van hunne
medebewoners. Een zeer merkwaardig gebruik was bij die ‘Fläminger’ in de stad
Heringen en in de dorpen Görsbach en Berga, in zwang, nl. de ‘Kirchgang’. De
Borchgrave heeft daaromtrent uitvoerige mededeelingen gedaan. Of het nog bestaat,
is mij onbekend; in 1865, toen de Borchgrave zijn boek schreef, nog wel. Die
‘Kirchgang’ was een ceremonie, die bij huwelijken verplicht was, en als bewijs
strekte, dat overdracht van goederen daarbij inderdaad, volgens ‘Vlaamsch recht’
had plaats gehad.
Zij bestond daarin, dat de ‘Fläminger’, wanneer hij in het huwelijk was getreden,
op een dag in de week, waarop een godsdienstoefening werd gehouden, zich naar de
kerk begaf, in gezelschap van zijne echtgenoote en drie Fläminger, onder aanvoering
van den schout, en dan na afloop van de preek op het altaar een vastgesteld offer
neerlegde. Daarvoor kreeg hij dan een ‘Kirchgangbrief’, ten bewijze, dat hij zijne
‘Vlaamsche’ landerijen behoorlijk ‘verkirchgangf’had. De met het uitreiken van den
‘Kirchgangbrief’ belaste beambte, ontving daarvoor een zeker honorarium; ook de
schout. Bovendien was de ‘Fläming’ dan verplicht aan de medewerkenden twee of
meer maaltijden aan te bieden; waren de goederen in één district gelegen, één
middagen één avondmaaltijd; waren zij in twee districten gelegen dan twee
middagmalen en één avondmaal. Was de ‘Kirchgang’ behoorlijk volbracht, dan
verviel bij het sterven van een der echtelieden, de geheele erfenis aan den overlevende.
1) R.A. Feith deelt in een opstel in het ‘Tijdschrift voor Geschiedenis en Aardrijkskunde van
1898', aan de hand van een artikel in de ‘Gartenlaube’ mede, dat in de nabijheid van Saizwedel
de Hollandsche naam Hans Jochem zoo veel voorkwam, dat men wel sprak van den ‘Hans
Jochem winkel’, en dat de bewoners zich daar toen nog onderscheidden door eigenaardige
zeden en gebruiken, veel overeenkomst vertoonende met die in enkele Friesche en Drentsche
streken.
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Was zij echter nagelaten, dan verviel een derde gedeelte aan den landvorst, waarbij
echter de erfgenaam bevoegd was, dit derde gedeelte voor een bepaalde som terug
te koopen.
Ongehuwden waren niet tot een ‘Kirchgang’ verplicht; zij moesten echter hun
‘Vlaamsche’ goederen op een bepaalde plaats latan inschrijven. Bij verzuim werd,
bij afsterven, ten aanzien van hun erfgenamen, op overeenkomstige wijze, als
hiervoren, gehandeld.
Ook in het Baljuwschap van Bitterfeld, gelegen aan de Mulde, ten Zuiden van
Wittenberg, zijn zeer lang herinneringen aan, en gebruiken afkomstig van de daar
gestichte Vlaamsche kolonie bewaard gebleven. Ruim 50 jaar geleden bestond daar
nog de ‘Flämings- Societät’, een vereeniging van ‘Flämingsche Herren’, die
gezamenlijk een stuk grond van 30 Vlaamsche hoeven, dus eenige honderden hectaren
in bezit hadden.
Volgens de Borchgrave waren de Vlamingen der kolonie tot aan het einde der
18de eeuw vrijgesteld van belasting, en stonden zij ook onder een administratieve
en judiciaire rechtspraak, afwijkende van die hunner buren.
De Borchgrave heeft het archief van de genoemde societeit bestudeerd en heeft
veel merkwaardigs, wat betreft de geschiedenis der kolonie en haar wetboek
medegedeeld. Woordelijk vermeldt hij in zijn meergenoemd werk den inhoud van
het wetboek van 1587, samengesteld door Hermann Barthold, burgemeester van
Bitterfeld, en president der societeit1)). Ook het nieuwe wetboek van 1776, veel langer
en uitvoeriger dan het oude, en door de 53 toen aanwezige leden onderteekend, heeft
hij woordelijk aangehaald.
De societeit had een eigen wapen, bestaande uit een hert in rood op een groen
veld, met het opschrift: ‘Wapen einer löbl. Societät der Flehmings-Huffner, alhier
zu Bitterfeld’. Het veld had betrekking op de velden en weiden der vereeniging; het
hert op een fraai bosch, het ‘Flämigsholz’, dat aan haar behoorde.
Hetzelfde wapen kwam voor op een, aan de vereeniging behoorenden, beker, die
het opschrift droeg ‘Becher einer löblichen Societät der Fläminger in Bitterfeld,
1587’, welke beker werd gebruikt bij de installatie van Nieuwe leden.
Toen de Borchgrave zijn werk schreef, was reeds bekend, dat de vereeniging
binnenkort zou worden opgeheven en het grondbezit onder de leden zou worden
verdeeld.
De Borchgrave heeft nog mededeeling gedaan van een bezoek, dat hij gebracht
heeft aan de streek om Jüterbock. De bewoners van de ‘Fläming’ onderscheidden
zich toen, wat hun dialect betreft, en wat de vrouwen aangaat, ook door hare kleeding,
van de overige Duitsche bewoners. Zij vormden zelfs toen nog een aaneengesloten
groep, die zich weinig met de overige bewoners bemoeide; ook al omdat zij elkaar
niet zonder moeite verstonden; terwijl de Borchgrave, Vlaamsch sprekend, zich vlot
met hen onderhield.
1) Dat wetboek is zoo aardig, dat de verleiding voor mij sterk geweest is, het hier geheel op te
nemen; met het oog op de plaatsruimte heb ik daar van afgezien. Het bevat in hoofdtzaak
voorschriften en bepalingen, omtrent de wijze, waarop de leden zich, ter eerbiediging van
elkaars eigendommen en rechten, tegenover elkander hadden te gedragen en de verbeurde
geldboeten bij het niet nakomen daarvan.

Op een aangenamen toon tusschen de leden werd veel prijs gesteld; zoo
bepaalt bijv. een der artikelen, dat wanneer de ‘Fleminger’ bij elkaar waren,
en een van het gezelschap, zonder deugdelijke reden, ruzie maakte of een
ander smaadwoorden toe voegde, hij tot straf een vaatje bier moest leveren;
blijkbaar om de zaak zoo spoedig mogelijk af te drinken.
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Hieronder volgen nog eenige mededeelingen omtrent de wijze van de totstandkoming
en de inrichting van de kolonies, zoomede omtrent de rechten en verplichtingen der
kolonisten.
In het voorgaande zijn reeds een paar voorbeelden genoemd van nederzettingen,
welke tot stand kwamen door rechtstreeksche overeenkomsten tusschen den vorst,
hetzij een wereldlijk of een geestelijk heer, en de kolonisten. Behalve deze zijn er
ook gevallen bekend, waarbij de vorst zich niet rechtstreeks met de kolonisten in
verbinding stelde, maar waarbij hij de zaak overliet aan en in handen gaf van een
zijner edellieden. Zoo werden in het Bremensche gebied, door den aartsbisschop
Hartwig I, koloniën gesticht, waarbij een edelman, Bobo, als directeur optrad en
vrijwel zelfstandig alles met de kolonisten regelde. Hendrik de Leeuw gaf een gebied,
waarover hij zeggingschap had, aan Friedrich von Machtenstede, met de bevoegdheid
het aan anderen te verkoopen, om het volgens Hollandsch recht te bezitten.
Een derde manier was, dat de grondbezitters met toestemming van den landsheer
koloniseerden.
Zoo handelden voornamelijk de kloosters.
Bij het sluiten van contracten met de Hollandsche of Vlaamsche ondernemers
werden zoowel voor dezen als voor de kolonisten in het bijzonder, bepaalde
voorwaarden vastgesteld. Aangezien deze voorwaarden dooreen genomen, in de
hoofdpunten op hetzelfde neerkwamen, groeide daaruit een bij deze koloniën
algemeen begrip van rechten en verplichtingen tusschen de kolonisten en de
hoofdondernemers aan den eenen kant en de grondeigenaren in den staat, waarin de
kolonisten zich nederzetten aan den anderen kant; en deze rechtsverhouding werd
in de nieuwere oorkonden in het algemeen aangeduid met de benaming ‘Hollandsch’
of ‘Vlaamsch recht’. Wijl die kolonisten vrije mannen waren, die als
gelijkgerechtigden met den landsheer een overeenkomst sloten, kwamen die
bepalingen in hoofdzaak overeen met die, waaronder zij in hun eigen land gewoon
waren te leven. Vaak zijn zeker van die contracten volgens Hollandsch of Vlaamsch
recht met kolonisten van anderen landaard, Saksers of Westfalers, gesloten; de
beteekenis was dan dat zij onder dezelfde omstandigheden zouden verkeeren als de
bewoners van de oorspronkelijke Hollandsche of Vlaamsche kolonies.
De goederen der kolonisten waren geen leengoederen, welke hun door den landheer
elk oogenblik konden worden ontnomen, maar vrije, erfelijke cijnsgoederen; de zeer
laag gestelde cijns was te beschouwen als eene recognitie of erkenningsrecht, ten
bewijze, dat het land het eigendom van den vorst of landheer was. Overigens mochten
zij er mede doen wat zij wilden; zij mochten het zelfs verkoopen, mits onder de
voorwaarde, dat de kooper de cijnsverplichting overnam; alleen had de landheer in
dat geval het recht van voorkoop. Bij sterven vervielen, volgens het Hollandsche of
Vlaamsche erfrecht de goederen aan de mannelijke en vrouwelijke erfgenamen, die
op dat gebied gelijk waren gesteld.
Behalve tot het betalen van een cijns, waren de kolonisten ook verplicht tot
leveringen in natura, ‘de tienden’. Deze bestonden uit de gewone of groote tiend, die
geheven werd van het akkerland, en de ‘Schmahlzehnt’ of kleine tiend, die betaald
moest worden van het weiland. ca.
Van elke 10 H.L. koren, welke het land jaarlijks opbracht, was er één voor den
landheer; men hield zich niet altijd streng aan het 1/10 gedeelte. Had het contract
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betrekking op zeer goeden grond, dan bedroeg de ‘tiend’ wel eens meer, b.v. 1/9 of
1/8 van de opbrengst; bij slechten grond minder, bijv. maar 1/11 of 1/12.
De ‘Schmahlzehnt’ moest, wat het klein vee betrof: lammeren, biggen, ganzen,
geiten, in natura worden voldaan; voor veulens en kalveren moest een bepaald bedrag
in geld worden betaald; van bijenzwermen werd gewoonlijk geëischt 1/10 van de
honigopbrengst; ook wel eens niets.
Behalve den jaarlijkschen cijns per hoeve als erkenningsrecht, die in de akte van
1106 bedroeg 1 penning per hoeve, werd in die overeenkomst - evenals in latere ook door den landheer geëischt een zeker bedrag per 100 hoeven voor het aan de
kolonisten verleend recht zelf te zorgen voor de administratieve en de lagere
rechtspraak. Die rechtspraak werd dan uitgeoefend door een voogd of schout, door
de kolonisten zelf benoemd.
Deze vordering van den landheer was, in een tijd, waarin overtredingen of kleinere
misdrijven vrijwel uitsluitend met geldboeten gestraft werden, volkomen billijk en
te beschouwen als een vergoeding voor den landheer, wegens het derven van de
inkomsten uit die geldboeten, welke anders hem zouden zijn ten deel gevallen, maar
nu ten bate kwamen van de kolonie.
Bij het vervallen van eigen rechtspraak door de kolonisten, verviel gelijktijdig ook
de verplichting tot betaling van laatstbedoelden cijns.
De hoogere rechtspraak, over de ernstige misdrijven, hield de landheer in den regel
aan zich. Echter bestond ook te dien opzichte, in vele overeenkomsten een zeer
vrijgevige bepaling, n.l. dat ook hier van de boeten 2/3 ten bate van de kolonisten
kwam en slechts 1/3 ten bate van den landheer. Daarbij kwam dan de verplichting
van de kolonisten om op de zittingsdagen, welke de landheer 2 of 3 maal in een jaar
in de kolonie hield, of door zijn vertegenwoordiger liet houden, dezen overeenkomstig
zijn rang en stand, op kosten van de kolonie te herbergen en verder gastvrijheid te
verleenen.
Nog een ander voorrecht, dat in den regel aan de Nederlandsche kolonisten op het
gebied der rechtspraak werd toegekend, was de vrijstelling van de ‘Vare’; dat wil
zeggen, dat kolonisten, die wegens een misdrijf of overtreding terecht stonden, in
goed vertrouwen tot den zuiveringseed werden toegelaten, en niet werden
onderworpen aan een spitsvondig kruisverhoor door den rechter, ten einde hen daarbij
met vroegere verklaringen in tegenspraak te brengen. Voor de overige bewoners was
dit de gewone wijze van rechtspleging; en niet ten onrechte, omdat meineed in die
dagen zeer veel schijnt te zijn voorgekomen. Dat de Nederlandsche kolonisten daarvan
waren vrijgesteld, wijst wel op het groote vertrouwen en aanzien, dat zij bij de
landheeren genoten.
Van heerendiensten waren zij in de meeste gevallen vrijgesteld.
Ook op godsdienstig gebied genoten zij dikwijls voorrechten. Zoo bleven bijv. de
kolonisten in de akte van 1106, met den aartsbisschop van Bremen gesloten, toch
onder het toezicht van hunnen vroegeren geestelijken opperherder, den bisschop van
Utrecht. Hun geestelijke leider werd door dien bisschop of door hen zelf, met
goedkeuring van dezen aangewezen. Dit geschiedde echter niet altijd; in het
Bremensche Vieland werd bijv. door den aartsbisschop Adalberto aldaar den
kolonisten een geestelijke aangewezen.
De kolonisten mochten op hun gebied naar goedvinden kerken bouwen; elke kerk
werd dan met een hoeve begiftigd en met een deel van den, den landheer
toekomenden, cijns.
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Het merkwaardige van deze, wat men zou kunnen noemen, grondwet der kolonie,
is niet alleen, dat zij, met betrekkelijk geringe afwijkingen, in alle Noord- en
Zuid-Nederlandsche kolonies in Duitschland op het-
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zelfde neerkwam, maar ook dat eeuwen later, bijv. bij de Nederlandsche kolonies in
het Hertogdom Pruisen en in Poolsch Pruisen, in de 16de eeuw, voor de kolonisten
bepalingen golden, die grootendeels bijna letterlijk met die uit de 12de en 13de eeuw
overeen kwamen.
Tenslotte nog een enkel woord over een zaak, die met deze nederzettingen verband
houdt en die een groote strijdvraag op kunsthistorisch gebied is geweest en nog niet
geheel opgelost is, nl. de vraag, van waar de eerste baksieenbouw in
Noord-Duitschland afkomstig is.
De door verschillende Duitsche schrijvers en ook door de Borchgrave verkondigde
stelling, dat de baksteenbouw uit de Nederlanden in Noord-Duitschland is ingevoerd,
is door Theodor Rudolph in zijn reeds vroeger genoemd boek van 1889, en door O.
Stiehl in diens geschriften van 1898 en 1899 betreffende dit onderwerp krachtig
bestreden. Volgens laatstgenoemde schrijvers zou de baksteenbouw in de 2de helft
der 12de eeuw uit Lombardije, het eigenlijke moederland, naar Duitschland, en van
daaruit naar de Nederlanden zijn geraakt.
Vermeulen deelt echter in zijn belangwekkend en uitstekend gedocumenteerd
werk ‘Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst’ 1928, mede, dat G. Delhio, een
der meest gezagheobende kenners der Duitsche architectuurgeschiedenis, nog onlangs
deze opvatting heeft afgewezen, wijl volgens hem, de oudste Duitsche baksteen
bouwwerken geen spoor van Lombardischen invloed vertoonen; wel zijn deze later,
in de 13e eeuw zichtbaar.
Voorts doet zich, volgens Vermeulen, het eigenaardige geval voor, dat enkele van
de oudste baksteenen kerken in de Altmark, o.a. de St. Nicolaaskerk te Brandenburg,
die tusschen 1166 en 1170 gebouwd is, zeer groote gelijkenis vertoonen met eenige
Friesche dorpskerkjes, ten deele van turisteen gebouwd (de oudere constructie), ten
deele van baksteen opgetrokken (de nieuwere constructie). Al deze kerkjes liggen
in een gebied, dat het in 1163 gestichte Premonstatenzer klooster Mariengaard te
Hallum tot middelpunt heeft.
Nu is het, aan de hand van hetgeen bekend is omtrent de toestanden in de Altmark
in dat tijdperk, waarin Albrecht de Beer de Slaven overwonnen en grootendeels
uitgedreven had, en daar zijne Nederlandsche koloniën stichtte, niet aan te nemen,
dat dit type kerk uit de Mark Brandenourg naar Friesland is overgebracht, dat op een
veel hooger beschavingspeil stond dan het grootendeels verwoeste Brandenourgsche
land, dat door half wilde Slaven bewoond was geweest. Integendeel bewijzen, volgens
Vermeulen, die tulsteenkerken in Friesland, dat het type daar inheemsch was, reeds
vóór dat de Brandenburgsche kerk geoouwd werd. Daaruit wordt het waarschijnlijk,
dat het type uit Friesland naar Brandenburg is overgeoracht. En die waarschijnlijkheid
wordt nog grooter, wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat die
Brandenburgsche kerken vrij zeker gebouwd zijn door Premonstatenzer monniken,
dus van dezeltde orde als die van Mariëngaarde in Friesland, die in het midden der
12de eeuw, van Letzou naar Brandenburg zijn getrokken.
Hoewel er bij gebrek aan oorkonden, die zulks vermelden, geen volslagen zekerheid
daaromtrent bestaat, is toch de kans zeer groot, dat die Premonstatenzers, misschien
wel persoonlijk met die Friesche kerkjes bekend, of door hunne Friesche ordebroeders
voorgelicht, de Brandenburgsche baksteenkerken volgens het model der
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eerstgenoemde hebben gebouwd, en daarmede de invoerders van den baksteenbouw
uit Nederland in Noord-Duitschland geweest zijn.
P. DEKKER.

Het zilveren jubileum van The Dutch Burgher Union of Ceylon.
1908 - 1933

Wapon der Dutch Burgher Union

Bij de oprichting dezer vereeniging van stamverwanten op het paradijsachtige
eiland in den Indischen Oceaan, dat nog steeds de bewondering gaande maakt van
allen, die het op hun reis naar de Oost aandoen, schreef de redactie van Neerlandia1)):
‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ceylon, eens een onzer prachtige
bezittingen, sedert den Franschen tijd verengelscht, heeft nog een kern van gezinnen,
bij wie niet onze taal, maar de herinnering aan Nederland wakker is gebleven. Dat
is plotseling zichtbaar geworden door de stichting van The Dutch Burgher Union en
door haar tijdschrift, dat in het Engelsch geschreven is, maar in goed Hollandsch tot
kernspreuk draagt: “Eendracht maakt Macht”. Het A.N.V. begroet deze Vereeniging
met groote ingenomenheid en zal haar in Neerlandia noch elders vergeten.’
Ons Volksbestaan2)), het destijdsbestaande Maandblad der Groep
Nederlandsch-Indië van het A.N.V., verwelkomde deze vereeniging van stambroeders
aldus:
‘De thans bestaande Dutch Burgher Union wil ten eerste allen die van
Nederlandschen oorsprong zijn vereenigen ter onderscheiding van hen, die op Ceylon
met denzelfden naam worden aangeduid, doch niets gemeen hebben met de Dutch
Burghers, en ten tweede maatregelen beamen tot verhooging van zedelijk en stoffelijk
welzijn der leden. Wij betreuren het, dat de meesten van hen niet meer in staat zijn
de taal hunner voorouders te lezen, zoodat hun orgaan in het Engelsch moet
verschijnen, maar van den anderen kant verheugen wij ons in het feit, dat de Burghers
zich hebben aaneen gesloten om elkaars stoffelijk en zedelijk welzijn te verhoogen.
Van ganscher harte roepen wij onzen stamgenooten op Ceylon een welgemeend heil
en voorspoed toe bij hun pogingen.’
De pogingen van de Dutch Burghers om zich aaneen te sluiten dagteekenden al
van 10 jaren vroeger. Immers op 6 Mei l899 was te Colombo onder dezelfde
1) Neerlandia, 1908, blz. 122.
2) Ons Volksbestaan, Juli 1908, blz.
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kernspreuk: ‘Eendragt maakt magt’, Het hollandsch Gezelschap van Ceylon gesticht
voor hen, die in rechte mannelijke lijn afstamden van onderdanen van de Vereenigde
Provincies van Holland, die vóór 1796 op Ceylon woonden of van personen van
andere Europeesche nationaliteit, die voor dat jaar in dienst van de V.O.C. op Ceylon
waren gekomen. De vereeniging ging 't jaar daarna, ook al tengevolge van den
Boerenoorlog, te gronde, maar zij herrees uit haar assche, toen op 12 Nov. 1907 'n
bijeenkomst in de Lindsay Lecture Hall, Bambalapitiya onder leiding van den heer
Cuylenburg gehouden werd met het doel andermaal een vereeniging van de op Ceylon
wonende Dutch Burghers te stichten, die in de mannelijke lijn afstamden van die
Europeesche nationaliteiten, welke in dienst of onder het bestuur van de Oost Indische
Compagnie in Ceylon waren en de kinderen van zulke afstammelingen in de
vrouwelijke lijn door huwelijk met Europeanen.
De heer R.G. Anthonisz sprak die druk bezochte vergadering toe en zette uiteen,
dat de bond welke hen zou vereenigen hun aller Nederlandsche afstamming tot
grondslag zou hebben. ‘Er waren’, zeide hij, ‘twee onveranderlijke feiten, welke zij
onder oogen hadden te
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zien; zij waren afstammelingen van Nederlanders en tezelfder tijd waren zij
onderdanen van den Britschen troon. Terwijl het eene hun liefde opeischte, eischte
het andere hun toewijding (loyalty)’.
Hierop stelde de heer Horace de Kretser voor:
‘Dat deze bijeenkomst van gevoelen is, dat een Vereeniging van de Dutch Burghers
van Ceylon met het doel om het zedelijk, stoffelijk en geestelijk welzijn der leden
te bevorderen, wenschelijk is.’
Men benoemde daarop een voorloopig bestuur. Een toevallige bezoeker uit
Nederland, de bekende schrijver Maurits Wagenvoort, sprak daarna de vergadering
toe en in December vierde men voor de eerste maal het Oudhollandsche
Sint-Nicolaasfeest, waarin de heer Wagenvoort de hoofdrol vervulde.
Als eigenlijke stichtingsdag moet 18 Januari 1908

Dutch Burghers voor hun verenigingsgebouw te Colombo op Ceylon.

worden aangemerkt, toen op een bijeenkomst in de Pettah Library Hall de statuten
der vereeniging werden goedgekeurd en werden benoemd als 1ste voorzitter de heer
F.C. Loos, als 1ste secretaris R.G. Anthonisz en als 1ste penningmeester Sam. de
Heer.
Met de kernspreuk Eendracht maakt Macht verscheen het eerste nummer van het
Journal of the Dutch Burgher Union (Hollandsche Burger Vereeniging van Ceylon)
in September van dat jaar, om sedert met een onderbreking van ruim 2 jaren tusschen
de jaargangen XIII (1921) en XIV (1924) geregeld te verschijnen.
Het doel van de Union, die zelfs een ledental van bijna 500 bereikte, wordt in haar
statuten aldus omschreven:
a. Het zedelijke, geestelijke en stoffelijke welzijn van de Hollandsche
afstammelingen op Ceylon te bevorderen.
b. In den geest der jongeren van de gemeenschap de beginselen van eigen hulp,
zelfvertrouwen en spaarzaamheid in te prenten, talent en bekwaamheid aan te
moedigen en te sterken, zoo noodig, door geldelijken steun voor degenen, die zulks
verdienen en door liefdadige hulp nood en ellende te verlichten onder diegenen van
de gemeenschap die in behoeftige omstandigheden verkeeren.
c. Het doen herleven en bewaren van sommige der nuttige en heilzame gewoonten
van de Nederlandsche voorouders van de leden en de studie van de Nederlandsche
taal onder hen te bevorderen.
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d. Het bevorderen en aankweeken van gevoelens van kameraadschap onder de
leden en de nauwere aansluiting der families onder elkaar.
e. Het samenstellen van een boekerij voor het gebruik der Union, welke alle
mogelijke beschikbare boeken zal bevatten, betrekking hebbende op de Nederlandsche
vestiging op Ceylon en standaardwerken van de Nederlandsche literatuur.
f. Het samenstellen en voorlezen op bijeenkomsten der leden, het drukken en
uitgeven van geschriften, essays enz. van aangelegenheden op de geschiedenis en
den oorsprong van de Dutch Burghers betrekking hebbend en het uitgeven van
genealogieën van de Hollandsche families nu op Ceylon wonend.
g. Het samenstellen en uitgeven van een Geschiedenis van de Nederlanders op
Ceylon, waarin hun sociaal leven, gebruiken, bestuursinrichting en de invloed daarvan
wordt vermeld op de tegenwoordige staatsinstellingen van het eiland.
Men ziet, een wijd veld. Doch men is niet in gebreke gebleven die wenschen in
vervulling te doen gaan. De 25 jaargangen van het Journal zijn daarvan het bewijs.
Teneinde de werkzaamheden zooveel mogelijk te verdeden werden al spoedig
subcommissies gevormd als:
a. die voor ethische en literaire doeleinden;
b. die voor de behartiging der stoffelijke belangen;
c. die voor genealogische onderzoekingen; en
d. die voor vermaak, onthaal en sport.
Begrijpelijkerwijze dacht de vereeniging al spoedig na haar oprichting aan een eigen
gebouw en ofschoon in den aanvang veel moeilijkheden werden ondervonden, slaagde
men hierin op uitstekende wijze. Het verslag van de op 5 Sept. 1908 benoemde
Bouwcommissie vindt men in Jaargang III (1910) van het tijdschrift. De opzet was
een gebouw te bezitten, dat dienst zou doen voor drie doeleinden: 1. als vergaderzaal
en kantoor van de Union, 2. als clubgebouw en leeszaal met logeerkamers voor
buitenleden, en 3. als Public Hall om aan leden voor bijeenkomsten te verhuren.
Men begon met den bouw op een aangekocht terrein in Alfred Place, maar na een
maand moesten de werk-
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zaamheden gestaakt worden, omdat de gemeente een deel van den grond voor den
aanleg van een openbaren weg noodig had. Men kocht daarna een ander terrein in
Serpentine Road. De gemeente kocht een deel van het eerste terrein, terwijl het
overige voordeelig van de hand werd gedaan. Aan den nieuwen bouw werd een som
van ongeveer 38000 roepies (dat is f 30.400) ten koste gelegd. De opening van de
Dutch Burgher Union Club had op 1 November 1913 plaats met ruim 100 leden.
Zelfstandig bleef die club niet voortbestaan, ofschoon zij bloeide. Terecht zag men
in, dat samensmelting met de D.B.U. beter zou zijn en ingevolge besluit van de
algemene vergadering van 1926 werd de Club op 1 April 1926 met de Union
vereenigd.
Ook namen Dutch Burghers deel aan den wereldoorlog: 144 namen zijn gegrift
op de koperen plaat, welke op 31 Mei 1918 in het gebouw van de vereeniging werd
onthuld3)).
Toen de D.B.U. op 27 November 1927 den nieuwbenoemben gouverneur Sir
Herbert Stanley aan een maaltijd in hun gebouw te gast had, sprak deze in
waardeerende woorden over de verdiensten der Dutch Burghers van Ceylon, die in
de samenleving zulk een belangrijke plaats innemen, welke zij door hun kundigheden
en karaktereigenschappen hebben verkregen. Velen werden door den Koning en het
Gouvernement onderscheiden. Sir Herbert bracht hulde aan de Nederlanders, die den
grondslag hebben gelegd van vele koloniën, welke thans tot het Britsche keizerrijk
bebooren.
Een der paarlen, welke Nederlands kroon ontviel, was bij den vrede van Amiens
in 1802 Cevlon (juist 200 jaren nadat Joris van Spilbergen op 31 Mei 1602 den bodem
van het paradijsachtige eiland in den Indischen Oceaan had betreden). Een aantal
Nederlanders vertrokken met hun gezinnen naar Batavia. Een groot aantal bleef
achter, wien het scheiden van den grond zwaar viel, waaraan zij waren gehecht, ook
door familiebanden.
Ofschoon eerst geringschattend Dutch Burghers genoemd, zou die naam, evenals
die van hun voorvaderen de Geuzen, een eerenaam worden. Zij zijn er trotsch op
dien naam te dragen en de goede Hollandsche eigenschappen der voorouders te
kunnen hooghouden.
De herinnering aan de Nederlandsche cultuur, de oude kerken en forten van hun
voorouders worden mede door de Dutch Burgher Union in eere gehouden op het
‘Costelyk juweel’, dat de reiziger Jarob Haafner de woorden ontlokte: ‘Gij zijt schoon,
Taprobane! boven andere eilanden, die den oceaan omgorden - gij zijt schoon. Wijd
beroemd zijt gij in de jaren der vervlogen eeuwen. Zoo als ik u zag, o liefliik eiland!
vergeet ik u nooit, Zijt van mij gegroet, machtige burg der zee! Bloeiend land, door
de natuur met hare rijkste schatten gesierd....’
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Buitenlandsche leden van het A.N.V., Indien ge er prijs opstelt den band
met het vaderland te behouden, toont dit dan door Uwe jaarbijdragen over
te maken aan het Hoofdbestuur van het A.N.V., Laan 34, 's-Gravenhage,
Postrekening 38825.
Gij bespaart daardoor onze administratie veel tijd en veel kosten!
3) Voor de namen zie Journal Vol XIV no. 1 (Juli 1924).
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Vlaanderen
Voor het oude Vlaamsche Volkslied.
In de geschiedenis van de Vlaamsche Beweging neemt de liefde voor het oude
Vlaamsche lied een zeer bizondere plaats in. Veel is, indertijd, door J.F. Willems,
Fl. Van Duyse, Van den Peereboom, Blyau en Tassel, in West- Vlaanderen, pastoor
J. Bols, in de Antwerpsche Kempen en het Hageland, L. Lambrechts, in Limburg,
De Coussemaker, in Fransch-Vlaanderen, het Willemsfonds en andere personen en
vereenigingen reeds gedaan om het oude Vlaamsche volkslied, dat in den volksmond
was blijven voortleven, op te teekenen en voor de toekomst te bewaren. Er valt echter,
op dit gebied, nog wel wat te grasduinen en met belangstelling is dan ook in
Vlaamsche kunstzinnige kringen, de samenstelling vernomen van een commissie,
ingesteld door den Minister van Openbaar Onderwijs en Schoone Kunsten, den heer
Lippens, welke opdracht heeft tekst en muziek der oude volksliederen (Vlaamsche
en Waalsche) te verzamelen. Als Vlamingen zitten in deze commissie de heeren dr.
P. de Keyser, van de Universiteit te Gent, Paul Gilson en R. van Kenhove. Dr. de
Keyser heeft het voorzitterschap aanvaard en zal, zonder twijfel, de werkzaamheden
op kundige wijze weten te leiden.

Het jaarlijksch verbroederingsfeest van tak Brussel.
Het groote jaarlijVsche verbroederingsfeest van tak Brussel van het A.N.V. heeft
Zaterdag, 18 Februari, plaats, in de zalen van het Hotel Albert I - Terminus, vlak
bij het Noorderstation. De particuliere ingang bevindt zich op den boek der
Sint-Lazarus- en Ginesfestraten. Deze feestavond, hoofdzakelijk bestemd om de
kennismaking en toenadering tusschen al de leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond te Brussel en omstreken, hunne familieleden en vrienden, te bevorderen,
zal bestaan uit een dansfeest met verrassingen en een prachtige loterij. Ook leden
van de andere afdeelingen der groep Vlaanderen kunnen, op vertoon van hunne
ledenkaart voor 1933, worden toegelaten. Het feest zal om 8 u. 30 aanvangen en tot
2 uur in den nacht duren. Aan gezelligheid, in een atmosfeer van
Vlaamsch-Hollandsche vriendschap en saamhoorigheid, zal het ook ditmaal weer
niet ontbreken.

Het gebruik van beschaafd Nederlandsch.
Het werk hervattend van de in de oorlogsjaren te niet gegane Vereeniging ter
bevordering van de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch. op initiatief van dr.
O. de Gruvter en eenige andere Vlaamsche intellectueelen, omstreeks 1912 in het
leven geroepen, heeft een groep Vlaamschgezinden te Antwerpen, onlangs, een
‘Vlaamsche Normtaalbond’ opgericht, waarvan elk lid het als een eereplicht moet
beschouwen, in alle omstandigheden, beschaafd te spreken en dus de verbintenis
aangaat zich, binnen den kortst mogelijken tijd, de ‘normtaal’ eigen te maken.
Terecht wordt in een rondzendbrief, uitgaande van de nieuwe vereeniging, gezegd
dat, willen zij de vervlaamschende wetten geen doode letter zien blijven, de
Vlamingen eerst en vooral zichzelf taalkundig dienen te vernederlandschen. Naast
hun streektaal moeten zij de
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beschaafde taal volkomen beheerschen. Dat deze taal geen andere dan ons algemeen
gangbaar Nederlandsch en niet een soort van houterig en onnatuurlijk boekenvlaamsch
kan zijn, zal wel niemand meer betwisten. Het secretariaat van den Vlaamschen
Normtaalbond is gevestigd Oostenstraat 25, Antwerpen.
In dit verband zou het aanbeveling verdienen indien ook door den dienst der
Vlaamsche gesproken en gezongen uitzendingen van 't Belgisch Omroep-Instiiuut,
nog wat meer aandacht werd gewijd aan de zuivere uitspraak van sommige sprekers
en medewerkers aan de gesproken courant. Bij honderdduizenden luisteraars kan,
door het dagelijksch gebruik van vloeiend, zuiver Nederlandsch door dit krachtige
zendstation, het taalgevoel in aanzienlijke mate worden gelouterd. Moge de leiding
van den Vlaamschen omroep, welke zich van hare volksopvoedende taak bewust is,
bij allen die haar op dien weg moeten helpen, den gewenschten steun vinden.

Een Museum der Vlaamsche Letterkunde.
Het sedert twintig jaar reeds bestaande plan tot vestiging, te Antwerpen, van een
Museum der Vlaamsche Letterkunde, zal eindelijk en wel dit jaar nog, in vervulling
gaan. Reeds bij de Conscience-tentoonstelling, in 1912, toen het eeuwfeest der
geboorte van den grooten Vlaamschen romanschrijver werd gevierd, besloot het
Antwerpsche stadsbestuur tot de oprichting van een dergelijk Museum, maar de
oorlog belette de verwezenlijking van dit besluit. Toch konden toen reeds de meeste
handschriften van Hendrik Conscience in de Hoofdbibliotheek dezer stad worden
bijeengebracht en kwam dezelfde bibliotheek in het bezit van brieven en documenten
van en over J.F. Willems, Frans de Cort, Dautzenberg, later van de letterkundige
nalatenschap van pastoor Hugo Verriest en van vele herinneringen aan Gezelle, Karel
van de Woestijne, Virginie Loveling, de gebroeders Snieders, Cyriel Buysse, Pol de
Mont, Domien Sleeck, enz. Het nieuwe Museum, dat waarschijnlijk nog dit jaar, bij
den 50sten verjaardag van Consciences dood, op plechtige wijze zal worden geopend,
is bestemd om een waar Vlaamsche letterkundig midden te worden. Zijn
totstandkoming is een aanwinst niet alleen voor Vlaanderen maar voor den geheelen
Nederlandschen stam.

Uit de takken.
Vrijdag, 23 December j.l., nam tak Brussel zijn, in het midden der stad, tegenover
het Noorderstation gelogen lokaal: Hotel Albert I - Terminus, in gebruik, met een
letterkundigen en muzikalen avond. Daar Felix Timmermans, wegens drukke
bezigheden, geen lezing kon toezeggen vóór Februari, deed het bestuur een beroep
op den begaafden Vlaamschen schrijver Maurits Roelants, die achtereenvolgens het
door hem vertaald en nog niet uitgegeven Kerstverhaal van Supervielle: ‘De Ezel en
de Os van den Heiligen Stal’ en de onlangs verschenen merkwaardige ballade: ‘Maria
Lecina’, van Werumeus Buning, met veel talent voordroeg. De bijval, die hem ten
deel mocht vallen, was dan ook zeer groot. Het muzikaal gedeelte van het programma
was verzorgd door twee veelbelovende jonge kunstenaars: de heeren G. De Wette,
pianist en Jef Boonen, bariton-zanger. Passende Kerstliederen en andere werken van
Vlaamsche toondichters werden door hen ten gehoore gebracht. Het warme geluid
van den heer Boonen en het knap begeleidsnd klavierspel van den heer De Wette,
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die ook nog enkele stukken van klassieke componisten speelde, lokten herhaaldelijk
langdurig handgeklap uit. Hel was een mooie Verbondsavond.
Tak Ieper, welks werkzaamheid, tengevolge van financieele moeilijkheden en van
den verzwakten gezondheidstoestand van den secretaris, in 1932 aanzienlijk
verminderd was, vertoont thans vele teekenen van opleving. Het bestuur der afdeeling
wordt nu spoedig verjongd en aangevuld en de oude, krachtige werking zal, zeer
waarschijnlijk, deze maand nog, mede dank zij het herstel van den ijverigen secretaris,
den heer R. Buckinx, kunnen worden hervat.

Zuid-Afrika
De Rechten van het Afrikaansch aan de Universiteit van Pretoria.
Zij, die den strijd tusschen het Engelsch en het Afrikaansch in Zuid-Afrika volgen,
weten, dat de onevenwichtigheid tusschen die beide talen aan de Universiteit van
Pretoria reeds lang de aandacht getrokken had. Meer en meer werd het professoren
en studenten duidelijk, dat het studie- en examenstelsel, grootendeels Engelsch,
dringend Afrikaansch behoorde te worden. Die eisch kwam o.m. tot uiting in de
lezingen van het Afrikaans-Nederlands Comité in 1932 te Pretoria gehouden*)) en
reeds tot Johannesburg uitgebreid. Voorts heeft de minister van onderwijs, Dr. D.F.
Malan, een openbare rede gehouden bij de opening van de ‘Afrikanerdagbasaar’,
waarin hij de laster, als zou het de bedoeling zijn het Engelsch voor goed uit de
Universiteit te bannen, heeft achterhaald. Het geldt de rechten van het Afrikaansch,
tot nu al te stiefmoederlijk behandeld.
De ware bedoeling kan men het best leeren kennen uit een manifest door de
Universiteit verspreid, dat wij hier verkort weergeven:
Op die 27ste Februarie sal die Universiteit van Pretoria die deure oopsluit om 'n nuwe
skaar van jong studente binne sy mure toe te laat. Die dag sal 'n dag van opgewekte
blydskap wees vir studente en dosente - 'n dag soos in die hele leeftyd van die inrigting
nog nie voorgekom het nie.
In die geskiedenis van die ontwikkeling van ons Universiteits-onderwys, en van
die Universiteit van Pretoria besonderlik, sal die jaar 1932 in die toekoms altyd as
'n jaar van beslissende betekenis beskou moet word.
In die jaar 1932 is die Universiteit van Pretoria wakker geskud en ontwaak uit 'n
droomwereld van wanbegrippe en van selfbedrog ten aansien van die vraagstuk van
die taal op ons Universiteite. Duidelik het die gedagte tot rypheid gegroei dat die
Universiteit daar is vir die student, om hom en sy gedagte-lewe, aan die hand van
bepaalde studievakke, te laat ontluik en te laat ontwikkel tot 'n selfstandige bestaan
as denkende mens, opdat dit eie vrugte kan voortbring.
*) In ons jongste Decembernummer, blz. 182 en 183, hebben wij omtrent deze lezingen reeds
een en ander gemeld, maar toen verkeerdelijk Bloemfontein als plaats aangewezen. Voorzitter
van dit werkzame comité is Prof. A.E. du Toit, secretaris onze vertegenwoordiger Prof. Dr.
M. Bokhorst. Een groote rol in dit werk speelde Jhr. W.F. van Lennep, Nederlandsch
gezantschapssecretaris te Pretoria, die begonnen is met de leesavonden te zijnen huize in te
richten. De belangstelling was zoo groot, dat ten slotte de bijeenkomsten in de aula dor
Universiteit moesten worden gehouden. Bovendien werd Jhr. Van Lennep met ingang van
1 Dec. 1932 naar Kaapstad overgeplaatst, dat zeker profijt zal trekken van zijn talent om
Nederlanders en Afrikaners tot elkaar te brengen. De bezoekers van de lezingen te Pretoria
hebben hem bij zijn vertrek een beeldje aangeboden, ‘Voortrekkersnooitjie’, van den bekenden
26 Dec. j.l. 70 jaar geworden Afrikaanschen beeldhouwer Anton van Wouw.
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'n Eie, selfstandige, oorspronklike gedagtelewe van die student is dus die einddoel.
Die belang van die taal spring dadelik in die oog. Want wat is 'n gedagte sonder taal
om bom uit te druk? En wat is 'n gedagte
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sonder 'n taal wat hom suiwer en juis uitdruk? Iedere eie gedagtelewe vereis 'n taal
wat die presiese woorde verskaf vir die idee, juis soos dit in die gees gegroei is.
Iedere lewende persoon voel die noodsaaklikheid dat sy gedagtelewe en sy taal
voortspruit uit een en dieselfde bron, opdat die taal telkens die woord sal verskaf om
die opwellende gedagte in te kristalliseer.
Dit is duidelik dat 'n aangeleerde, vreemde taal, hoe goed dié ook beheers word,
nooit dieselfde diens kan bewys wat eie oorspronklike taal verleen nie. Op oomblikke
van hoogste geestelike en intellektuele aktiviteit, wanneer die persoonlikheid in sy
oorspronklikheid hom manifesteer, sal 'n aangeleerde taal telkens te traag wees of
in gebreke bly om die verlossende woord aan die hand te gee.
In die jaar 1932 het op die Universiteit van Pretoria die besef deurgedring dat
iedere persoon wat sy eie taal verwaarloos, verraad pleeg teenoor sy eie innerlike
gedagtes en gevoelens en daarvoor gestraf word deur 'n gevoel van blywende
onsekerheid, wat nooit tot stilswye kan gebring word nie, ook al probeer hy om die
stem daarvan nie te hoor nie. Dit het vir Raad en Senaat duidelik geword dat Afrikaans
die taal by uitnemendheid is vir die Afrikaanse student om aan sy eie gedagtes vorm
te gee, om sy eie innerlik te laat leef en te laat bloei en vrugte te laat dra.
As gevolg van hierdie insigte, is in die afgelope jaar op die Universiteit van Pretoria
die posisie wat deur die voertaal by die onderwys ingeneem word, tot in die grond
verander, daarom is Afrikaans tot taal van die Universiteit verklaar en sal Afrikaans
in hoofsaak voertaal by die onderwys wees. Want op die oomblik is sewentig persent
van die studente van huis uit Afrikaanssprekendes, en dit word verwag dat in die
toekoms die verhouding nog verder ten gunste van Afrikaans gaan ontwikkel.
Dit sou egter 'n groot fout wees om te meen dat vir die vervolg binne die mure
van die Universiteit nou nie langer plek vir die Engelse taal en gedagte-lewe sal wees
nie. Die soort van mening berus op 'n misverstand of op kwaadwillige verdraaiing
van feite.
So staan onder die nuwe beleid van die Universiteit van Pretoria Afrikaans en
Engels altwee in diens van die belange van die Afrikaans-sprekende student, sonder
om te kort te doen aan, of inbreuk te maak op, die oorspronklikheid en die
selfstandigheid van sy Afrikaanse persoonlikheid.
So is die Universiteit van Pretoria besig om homself gereed te maak om
Afrikanerseuns en dogters op te lei tot bekwaamheid om besit te neem, in die volste
sin van die woord besit te neem, van eie kulturele en geestelike erfdeel, om met die
talente te woeker en om te word tot vrye, onafhanklike mense in die wereld van
gedagtes, om op te groei tot bewuste bestuurders van eie lewe en tot leiers van hul
volk.

Afdeeling Bloemfontein 25 jaar.
Den 18den Februari 1908 werd ten kantore van den heer J.C.G. Kampfraath, den
toenmaligen Consul der Nederlanden (het vorige jaar overleden*)), door bemoeiingen
van hem en zijn broer ‘Oom Piet’ met ongeveer een 30-tal leden de Afdeeling
Bloemfontein opgericht.
Tot de hoofdstad van den Oranje Vrijstaat bleef deze afdeeling niet beperkt, haar
leden wonen verspreid in den geheelen Vrijstaat en de eerste Minister, generaal
*) Zie het Juli nr. 1932 van Neerlandia, blz. 106.
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Oudste raadzaal te Bloemfontein, bijna honderd jaar, welke dank zij de Ned. Vereeniging aldaar in
den ouden toestand wordt hersteld. Onze Afd. A.N.V. houdt er geregeld haar vergaderingen.

Hertzog, is steeds lid van die afdeeling gebleven. De afdeeling bestaat grootendeels
uit Afrikaners, w.o. eenige die in andere provincies wonen, doch lid van Bloemfontein
gebleven zijn.
Eereleden waren indertijd de oud-president Steyn en Dr. J.J. Brill.
Het is een reden tot verheugenis, dat de afdeeling Bloemfontein evenals Kaapstad
heeft kunnen volhouden, alle stormen heeft kunnen weerstaan en ofschoon zij niet
de kracht heeft kunnen ontplooien van afd. Kaapstad, heeft zij kalm en bezadigd
voortgewerkt in den geest der A.N.V. beginselen. Zij telt thans 86 leden.
Zoo hadden er leden der afdeeling zitting in het bestuur van de Dr. W. van
Everdingen A.N.V.-boekerij, stelde zij A.N.V. prijzen beschikbaar voor de beste
candidaten bij de Taalbondexamens en bij voordrachtwedstrijden en trad zij
herhaaldelijk op voor de rechten van de moedertaal. Vele malen werd Koninginnedag
(31 Aug.) gevierd, dikwijls in samenwerking met de vereeniging Onze Taal. Met de
indertijd werkzame afdeeling Johannesburg en de afdeelingen Potchefstroom en
Stellenbosch werd een A.N.V.-prijs, bestaande uit een gouden gedenkpenning,
uitgeloofd aan dengene, die bij de jaarlijksche Taalbondexamens (Hoogere afdeeling)
het hoogst aantal punten voor 't Nederlandsch behaalde.
Wij wenschen de afdeeling geluk met haar feestdag en denken daarbij aan mannen
als Kampfraath, Schuur, Rabie, Dr. Visser, Mondriaan, Dr. Steyn en Van Rooyen,
die met toewijding en liefde aan de beginselen van het A.N.V. zijn trouw gebleven
en hun werkkracht mede hebben gegeven aan de Verbondsbelangen in Zuid-Afrika.
Moge Bloemfontein een voorpost blijven van het A.N.V. in Zuid-Afrika.

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
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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 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Afdeelingen
Amsterdam.
Leergang ‘Prins Willem I en zijn tijd’.
De heer C.K. Kesler, secretaris, schrijft ons:
Voor een talrijk gehoor had op Dinsdag, 17 Januari, de 3de voordracht in dezen
Leergang plaats. De groote Aula der Gemeentelijke Universiteit was wederom geheel
gevuld. Als spreker trad op Prof. Dr. A.A. van Schelven, hoogleeraar aan de Vrije
Universiteit, met het onderwerp ‘Het voorspel van den oorlog’.
In het kort herinnerende aan de bekende gebeurtenissen uit de jaren 1566 en 1567,
bepaalde de spreker zich hoofdzakelijk tot eenige voorvallen in Amsterdam, o.a,
pogingen om den Koning te bevredigen door de zending van het z.g.
‘driemillioenrekest’.
In die jaren maakt de Prins nog niet den grootschen indruk van later: hij weifelt
nog en laat toe, dat Hendrik van Brederode tijdelijk de eerste plaats inneemt. De
spreker zoekt de verklaring hiervan o.a. in 's Prinsen neerdrukkende, huiselijke
omstandigheden door de houding van zijn gemalin. Ook Gaspard de Coligny heeft
zulk een tijd van inzinking gekend, maar deze werd juist bemoedigd door zijn
echtgenoote.
Bij de opening der bijeenkomst deed de Voorzitter, de Heer J. Ed. Gerzon, de
verheugende mededeeling, dat ons Bestuur door de gewaardeerde medewerking van
vele deelnemers aan den Leergang in staat gesteld was een bedrag van f 520.75 ter
beschikking van het Amsterdamsche Crisis-Comité te stellen. Van den Burgemeester
was 'n dankbetuiging hiervoor ontvangen.

Oranje-Herdenking te 's-Gravenhage.
In Den Haag is op aanstichting van de plaatselijke Afdeeling van het A.N.V. het
Haagsch Comité 1933 voor de herdenking gevormd. Het Dagelijksch Bestuur van
het Uitvoerend Comité bestaat uit Mr. Dr. G.A.W. ter Pelkwijk, voorzitter; Mr. A.B.
Cohen Stuart, F.N.V. Quant, plv. voorzitters, P.L. du Buisson, secretaris, F.
Reysenbach, penningmeester; Mr. J.F. Hijmans, P.C.M. Philippona, Ds. I. Voorsteegh,
J.P.J. Wierts, leden. Het eerevoorzitterschap is aanvaard door den Burgemeester van
's-Gravenhage, Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal. Het eerecomité
bestaat uit Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Staat, Minister van
Binnenlandsche Zaken, Mr. W.L. Baron de Vos van Steenwijk, Voorzitter van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal, Mr. J.R.H. van Schaik, Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten- Generaal, Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek, Minister van Staat,
Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, Jhr. W. Röell,
Luitenant-Generaal, Gouverneur der Residentie. Een honderdtal vereenigingen heeft
'zich bij het Comité aangesloten en men is erin geslaagd in onderling overleg een
samenhangend programma voor de herdenking op te stellen, waarbij verschillende
vereenigingen ieder het hare doen. Onder bescherming van het Comité in zijn geheel

Neerlandia. Jaargang 37

heeft op 10 Februari de eerste opvoering door het Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel
van Ed. Vetermans werk ‘De Vader des Vaderlands’ plaats.
Als inleiding tot de verschillende plechtigheden sprak voor de plaatselijke afdeeling
A.N.V.:
Zaterdag 14 Januari: Dr. R. van Roosbroeck, van Antwerpen, over: ‘Het eerste
tijdperk van het openbare leven van den Prins’ (tot 1567), nadat de burgemeester
van 's-Gravenhage en de Afdeelingsvoorzitter de beteekenis der herdenking hadden
uiteengezet.
Zaterdag 21 Januari werd voor de kinderen der leden een vertooning van
toepasselijke lantaarnplaatjes gegeven, toegelicht door den heer H. de Boer.
De volgende bijeenkomsten zijn bepaald op:
Zaterdag 4 Februari 2.30 uur: Dr. C. Dönges (Dillenburg) over: ‘De Prins en het
Nassausche Huis’ (1568-1572), in de Duitsche taal.
Vrijdag 17 Februari 8 uur: Prof. Dr. P. Geyl (Londen) ‘De Prins in den
vrijheidsstrijd der Nederlanden’ (1572-1579).
Dinsdag 7 Maart 8 uur: Prof. Dr. A.A. van Schelven (Amsterdam) over: ‘De laatste
levensjaren van den Prins’ (1579-1584).

Kampen.
Het Bestuur dezer Afd. is als volgt samengesteld:
Jhr. F.G. Bloys van Treslong, voorzitter; J.W. Jacobze, Vloeddijk 13, secretaris;
H.A. Ekker, De-la-Sablonierekade 12, penningmeester; E.D.J. de Jongh, H.W. van
der Meer, Dr. R.J. Dam en J.A. Hardenberg, leden.

Ingezonden
Journalistieke Voorlichting.
Ik wil beginnen met de Redactie dank te zeggen voor de mij geboden gelegenheid,
om op het ‘verweer’ van den heer Van der Pant kort te antwoorden. Een twistgeschrijf
tusschen twee personen, waarvan de een in Java en de ander in Transvaal woont en
dan nog in een blad, uitgegeven in Den Haag, is onmogelijk.
Het verweer van den heer Van der Pant zal wel algemeene teleurstelling verwekt
hebben. Mijne artikelen bevatten een ‘protest’ tegen de talrijke onjuistheden door
den heer Van der Pant neergeschreven, alsook tegen zijn uitlatingen ten opzichte van
zijn hier woonachtige landgenooten en oud-landgenooten, waar hij hun groote werk
hier te lande stelselmatig verzwijgt, doch omtrent wie hij zoutelooze verhaaltjes ten
beste geeft. De enkele door mij vermelde onjuistheden, uit de vele door den heer
Van der Pant aan zijn lezers voorgezet, laat hij in zijn verweer onaangetast. Geen
wonder, hij weet, dat er niets tegen in te brengen valt. Het verweer is derhalve geen
verweer en een aandachtig lezer kan er dan ook slechts in zien een toegeven van
gefaald te hebben. In zijn brief zoekt de heer Van der Pant zijn kracht in
minderwaardige persoonlijke hatelijkheden, welke me Siberisch koud laten. Ik zie
er slechts uit, dat hij in zijn geschriften nog steeds niet de behoorlijke toon, welke
den eersten-rangsjournalist behoort te kenmerken, gevonden heeft. Ik zie dan ook
niet in, waarom het voor mij onaangenaam zou moeten zijn, dat niemand aan den
heer Van der Pant mijn naam heeft genoemd. Na lezing van zijn artikelen en speciaal
van bovenstaanden brief vraag ik me af, of ik me daarover niet veeleer verheugen
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moet. Ten slotte ontgaat het mij, waarop de aanhaling in het Fransch slaat, of moet
die misschien dienst doen als tang, welke zoo onbarmhartig op het varken neerkwam?
Ik kan werkelijk geen toepasselijk verband ontdekken.
Intusschen, een ieder denke er het zijne van; de talrijke blijken van instemming
met mijn beide artikeltjes, welke ik ontving van heusch niet het minst op den
voorgrond staande personen, geeft mij de overtuiging een goed werk gedaan te
hebben, de vele onjuistheden van den heer Van der Pant, neergeschreven in zijn
artikelenreeks, in het licht te stellen.
H.M BOELEN
Gedachtenwisseling gesloten.
Red.

De toestand van groep Ned.-Indië.
Geachte Redactie,
Het mag wel eenige verwondering baren, dat de groep Ned. - Indië in het algemeen
en de afd. Malang in het bijzonder zoo weinig van zich doet hooren. Dit in verband
met het feit, dat onze hand zooveel te doen vindt.
Doch dit heeft zijn reden. Het Alg. Ned. Verbond verkeert hier in zeer bijzondere
omstandigheden. Terwijl eiders de Nederlandsch-sprekenden meestal van
Vaderlandschen (Europeeschen) oorsprong zijn, is dit in Insulinde zeer dikwijls niet
het geval.
Terwijl in andere groepen aansluiting gezocht wordt, ‘omdat het bloed kruipt,
waar het niet gaan kan’, zijn hier geheel andere oorzaken werkzaam.
Een groot deel toch der Nederlandsch sprekende onderdanen spreekt geen
Nederlandsch als moedertaal, maar voelt zich.... ‘Indisch Nederlander’ zou ik bijna
zeggen.
Een nog veel grooter deel echter spreekt en leert Nederlandsch om dit als wapen
te gebruiken in den strijd om het bestaan in een door Nederland geregeerd gebied.
Dit zeer groote aantal nu is m.i. oorzaak van een zekere tweeslachtigheid in de
houding onzer leiders, waardoor een krachtig voortgaan in de ideëele richting van
ons doel thans eenigszins in het gedrang komt.
De politiek heeft zich n.l. geworpen op dat, wat bedoelde groepen scheidt en in
verband met den nood der tijden die verschillen zeer verscherpt.
De geldelijke toestand van het land maakt, dat overal beknibbeld moet worden en
dan gebeurt dit natuurlijk het eerst daar, waar de voordeelen òf niet oogenblikkelijk
tastbaar zijn òf door een sterke partij betwist worden.
Ging men voorheen vaak uit van de gedachte, dat elk Nederlandsch onderdaan,
die door de Ned. taal een schreefje vóór kreeg in de maatschappij, een draadje was,
dat den kabel, waarmee de drie koggeschepen verbonden zijn, versterkte, thans
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vreest men dien als een bijna gelijkwaardig mededinger.
Daarmee moet ons bestuur natuurlijk rekening houden.
Wanneer dan ook het onderwijs in het Nederlandsch, waardoor aanraking met,
waardeering voor en ten slotte aanhankelijkheid aan de Nederlandsche cultuur wordt
verkregen, besnoeid moet worden, dan kan men daartegen niet zóó sterk opkomen,
als in andere tijden en in andere streken.
Ik noem in dit verband de Hollandsch-Inlandsche scholen; leergangen van het
Alg. Ned. Verbond en schakelscholen.
Daarmee is evenwel niet gezegd, dat men hierin blijvend wil berusten!
Komt de zon weer door de wolken gluren, dan gaan we weer aan den slag.
Thans zou een andere houding ons wellicht dringen in de richting van de politiek,
die latere aaneensluiting zeer zou bemoeilijken.
De bijzondere omstandigheden, waarin de Nederlandsche leiding verkeert in deze
rassenrijke gewesten, maken deze eigenaardige houding thans tot de meest juiste.
Ik meende goed te doen mijn zienswijze bekend te maken aan de lezers van
Neerlandia, in andere afdeelingen niet alleen, maar ook in onzen eigen kring, teneinde
te voorkomen, dat men aan winterslaap of iets dergelijks zou gaan denken.
U dankend, geachte redactie.
Malang, Nov. 1932.
G.A.

Boekbespreking.
Een populair boek over Willem van Oranje.
Neerlandia beschikt niet over voldoende ruimte voor uitvoerige bespreking van alle
gedenkboeken en levensbeschrijvingen, die reecis verschenen zijn of nog zullen
verschijnen ter herdenking van de geboorte van Willem den Zwijger, 400 jaar geleden.
Daarom moeten we ook over het bij Sijthoffs Uitgevers Mij. te Leiden verschenen
werk van A. den Hertog kort zijn, al is onze waardeering groot. Hij geeft wel geen
aaneengeschakeld verhaal van het heftig bewogen, aan daden rijke, tragische leven
van den Vader des Vaderlands, maar in de vijftien tafereelen, die hij voor ons als 't
ware dramatiseert, is het hem toch gelukt den volksheld, den grondlegger van den
Nederlandschen staat ten voeten uit te beelden.
Die vijftien tafereelen hebben alle tot opschrift 'n zin, ontleend aan de beroemde
Apologie, het waardige verweerschrift tegen Philips' banvloek, waarmede de Prins
niet alleen rekenschap aflegde van zijn daden tot heil van land en volk, maar tegelijk
zijn leven overschouwde. Beter leidraad had de schrijver niet kunnen kiezen.
Het is hem o.i. gelukt een goed volksboek over den grootsten Nederlandschen
nationalen held samen te stellen, dat met zijn oranje-wit-blauwen omslag en zijn
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talrijke platen en portretten zijn weg behoort te vinden in alle oorden, waar Dietschers
wonen.

Taalwacht
Allerlei.
Van den 9den druk van Taalzuivering is in tal van bladen een beoordeeling
verschenen, welke tegelijk een aanbeveling was voor het gebruik van zuiver
Nederlandsch. Met genoegen maken wij hiervan melding, aangezien wij den steun,
welken de dagbladen ons bij het bestrijden van uitheemsche insluipsels kunnen
bieden, niet graag zouden ontberen!
Aan de administraties der bladen, die ons het nummer met de beschouwing over
Taalzuivering toezonden, brengen wij onzen vriendelijken dank.
Het is zeer bemoedigend te zien, dat men ons werk waardeert; ook leden van het
A.N.V. betoonen ons die vaak. Telkenmale ontvangen wij uitknipsels uit bladen of
mededeelingen van waarnemingen, waarbij men ons verzoekt het gebruik van een
vreemd woord of een vreemde uitdrukking tegen te gaan.
De beperkte plaatsruimte, welke ons - door den nood der tijden - thans is
toebedeeld, noopt ons tot ons leedwezen een gestrenge schifting te maken. Wij blijven
ons evenwel aanbevolen houden voor toezending van opmerkingen betreffende de
(taal) wacht, welke wij als Nederlanders voor onze lippen (en bij onze schrijfmachine
en inktkoker) moeten zetten.
Reeds lang vechten wij tegen den vliegenier, omdat wij het zoo verkeerd vinden
vlieden te verzorgen (gelijk vroeger de valkenier valken) en - natuurlijk - óók, omdat
die woordvorming in de beteekenis, die. de schrijvers bedoelen, zoo onnederlandsch
is. Weliswaar spreekt men officieel nog slechts van vlieger, als men den man wil
aanduiden, die een vliegtuig bestuurt, doch, naar wij van den heer K.E.O. te S.
vernemen, gebruiken verschillende bladen, als de Wereldkroniek en de Lach en ook
de Militaire Spectator nog telkens het ongelukkige en onjuiste woord vliegenier voor
vlieger.
Dezer dagen lazen wij in het Kerstnummer van de Wereldkroniek Vader's stoel,
Hein's basstem, Pabst's ‘Don Quichot’, Reinhardt's school. De eenvoudige tweede
naamvalsvorming. waarvan wij in het Octobernummer van Neerlandia den regel
gaven, schijnt velen nog groofe moeilijkheden te baren. Tal van handelszaken
schrijven op de volgende wijze hun naam: Jansen's Handelmaatschappij. Op de
lagere school leert men het beter!
De heer J. de M. te R. las op een aankondiging in het station H.S. te 's-Gravenhage,
dat deze reizigers worden verzocht, in plaats van dezen reizigers wordt verzocht.
Daarentegen deed het ons genoegen van dienzelfden heer te vernemen, dat het G.E.B.
te Rotterdam op de Botersloot een opschrift plaatste: Sterke stroom - Levensgevaarlijk.
Hulde aan het Electrisch Bedrijf aldaar, dat het leelijke germanisme Sterkstroom
op zijde heeft gezet.
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De heer v.d.W. te 's-G. vestigt onze aandacht op een aankondiging in een Haagsch
blad, waarin men mededeelt, dat een komiker van groot formaat zou optreden. Nu
de chemiker verjaagd is, tracht een ander blijkbaar den komiker weer in te halen.
Met genoegen maken wij nog melding van een artikel in het Vaderland van 18 Dec.
1932: Zee.. en zuiverheid van Taal.
In dit artikel laat de schrijver, de heer D.v.d.H., het licht vallen op den invloed,
welke van de stoere zeemanstaal uitgaat en met verscheidene voorbeelden toont hij
duidelijk aan, dat de taal der landrotten daaraan veel te danken heeft, doordat zij een
aantal kernachtige uitdrukkingen en zegswijzen heeft overgenomen. Wij bevelen de
lezing van dit artikel zeer aan.

Mededeelingen
Tentoonstelling van oorlogsherinneringen.
Men zal zich herinneren, dat in October 1931 in het Stammuseum van het Verbond
een tentoonstelling werd gehouden van voorwerpen en geschriften betrekking hebbend
op den 2den vrijheidsoorlog der Boeren, ingezameld door de commissie in Nederland
voor het Oorlogsmuseum te Bloemfontein. Deze commissie bestond uit Z.E. Dan.
J. de Villiers, voorzitter en de heeren K.F. van den Berg, P.J. de Kanter, Dr. W.J.
Leyds, Prof. Dr. J.W. Pont en Fred. Oudschans Dentz, Secretaris.
Nadat de verzameling naar het Museum te Bloemfontein was gezonden, is men
doorgegaan met het verzamelen van herinneringen. Er kwam nog al wat in. Een en
ander zal vermoedelijk begin Maart worden verzonden. Teneinde belangstellenden
in de gelegenheid te stellen deze voorwerpen te bezichtigen, zullen zij in het
Stammuseum, Laan 34, 's-Gravenhage, worden tentoongesteld van 13 tot en met 20
Februari. De toegang is vrij van 10 tot 5 uur op werkdagen en van 3 tot 5 uur op
Zondag 20 Februari.
Wij vertrouwen, dat velen een bezoek aan Laan 34 zullen brengen. Er zal dan
tevens gelegenheid zijn om de belangrijke aanwinsten van ons eigen Stammuseum
te bezichtigen.

Aanwinst Stammuseum.
De heer J.H. Sikemeier te 's-Gravenhage heeft aan ons Stammuseum een groot
geteekend portret van Paul Krüger in fraaie lijst ten geschenke gegeven. Voor deze
prachtige aanwinst zegt het Hoofdbestuur den schenker hartelijk dank.
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De wereldvermaardheid der Zuiderzee-inpoldering.
In een Zuidamerikaansch blad verscheen onlangs een artikel over de ‘Nova provincia’
van Nederland onder het hoofd. Deus fez o Mundo e o hollandez fez a Hollanda.
Elk ontwikkeld Nederlander, ook al kent hij geen Spaansch, weet welk gevleugeld
woord hier bedoeld wordt.
Het voor de Nederlandsche waterbouwkunde zeer vleiend artikel trok de aandacht
van een groot grondbezitter in Brazilië, die zich herinnerde, dat op 100 K.M. afstand
van zijn bezitting een Nederlander woont, die hem voor bescheiden navolging van
zulk soort droogmakerij wellicht van dienst kon zijn.
Die Nederlander, een dankbare klant onzer Afd. Boekverspreiding, heeft zijn
ontmoeting met den Braziliaan te leuk beschreven om hem niet zelf aan 't woord te
laten.
‘De man schreef me, dat hij had gehoord, dat zoo'n waterbewoner zich hier had
neergezet en hij zou mij gaarne eens bezoeken. Ik antwoordde, dat het mij zeer
aangenaam zou zijn, en werkelijk, eenige dagen geleden kwam hij, op zijn benzinekist
zittende, hier aanstrompelen. Na de gewone huis- en veldzaken behandeld te hebben,
kwam hij eindelijk ter zake. Bij zijn woning n.l. had hij een meer van ongeveer 40
tot 50 H.A. groot. Dat wilde hij gaarne droogmaken en er riet in planten. Ik als
Hollander moest toch weten hoe dat te maken. Ik kon me toch niet blameeren en
zeggen dat mijn opvoeding als waterbouwkundig ingenieur geheel verwaarloosd
was. Al het terrein in het rond was hoogland, alzoo een kanaal graven en leeg pompen
ging niet.
Ik heb hem geraden er een hoop tunnels onder te graven, ze met hout op te vullen
en dat in brand te steken, dan verkookte het water vanzelf. De man was verbaasd
over zooveel wijsheid, en om het zaakje te bespoedigen, raadde ik hem een
scheepslading Hollandsche haring te laten komen, zijn zwarte arbeiders, koeien en
varkens, niets dan deze te eten te geven: dan kon hij eens zien hoe snel het water
zakte, en hij steunde meteen de Hollandsche nijverheid, die in een crisistoestand
verkeert. Mij kon hij als proef een vaatje ervan sturen.
Toen krabde de Senor zich achter de ooren. Wel, of er iets van de zaak komt, moet
de tijd leeren.
Ik kon niet nalaten U de geschiedenis te vertellen, neemt U het mij niet kwalijk?'
Van kwalijk nemen is geen sprake. Integendeel. Een goede grap op zijn tijd, vooral
in dezen tijd, is steeds welkom. En is de kern ervan niet een hulde aan Neerlands
wereldvermaarde waterbouwkunde?

S.A.S.V.I.A.
Het bestuur der Suid-Afrikaanse Studente-vereniging te Amsterdam, wier wapen we
in ons vorige nummer afdrukten, is thans als volgt samengesteld:
G. Cronjé, voorzitter; W.H.G. Liebenberg, secretaris; J. Krüger, penningmeester;
A.B. du Preez, ondervoorzitter en D.J. de Villiers, ondersecretaris.
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Kon. Ned. Toonkunstenaarsvereeniging.
De Haagsche afd. dezer vereeniging gaf 23 Dec. j.l. haar tweede welgeslaagde
uitvoering in dezen winter, gewijd aan Ned. muziek. Het programma was
samengesteld uit werken van Angenot, Oberstadt, Pijper, Voormolen en Wolff.

Postpapier- Wilhelmus-van-Nassouwe
Bij de secretaresse van de Wilhelmus-van-Nassouwecommissie (Mej. M.G. Schenk,
Boezemsingel 198, Rotterdam, giro 181672), is verkrijgbaar postpapier bedrukt met
het portret van den Prins van Gosschalk en onderschrift: So laet ons dan t'samen met
eendrachtigen herte ende wille de bescherminghe van dit goede volck aangrypen,
tegen 60 cent per map van 100 vel; de winst komt ten goede aan de volkshulde te
Delft.

Gebruikte Postzegels.
Zending ontvangen van mevr. H.E.K. te 's-Gravenhage.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Mevr. de Wed. J.H. der Kinderen,
Reijnier-Vinkeleskade 59,

Amsterdam.

R.K. Reeders en Schippersbond, St. Nicolaas.
Voorz. A. Lindeman Sr.,
Binnen-Brouwerstr. 40,

Amsterdam.

J. Veldkamp, Amstellaan 68hs.,

Amsterdam.

H.B. Tutein Nolthenius, Botticellistraat 22,

Amsterdam.

F.C. Happel, Nieuwendijk 117,

Amsterdam.

W.G. de Bas, Majoor. Postbus 1,

Utrecht.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Amsterdam.
L. de Ridder, Baronielaan 132,

Breda.

Opg. door den heer H.G.M.
Mathol de Jongh.
D.G.G. van Ringelenstein, Gemt. Insp. L.O.,
Burnierstraat 48,

's-Gravenhage.
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Opg. door den heer J.N.
Pattist, 's-Gravenhage.
K.E.C. Buyn, Frankenstraat 38,

's-Gravenhage.

Opg. door Drs. W.
Goedhuys, Overveen.
Nationaal Jongeren Verbond, Afd. Harlingen,

Harlingen.

J.H.H. van Willigen, Zonnelaan 1,

Hilversum.

J. Hartog, Klevernarkstraat 23,

Haarlem.

Opg. door het Bestuur der
Afd. Haarlem.
B. ten Kate, Ontvanger Dir. Belast., Broederweg 6,
Kampen.
Dr. J.K.W. Kehrer, Geneesheer-directeur
Stadsziekenhuis, Burgwal 69,

Kampen.

J. van Willigen, IJselkade 17,

Kampen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd. Kampen.
G.H. Klomp, Heerenstraat 133,

Rhenen.

Opg. door den heer P.J.
Droogendijk, Genua.
J. Meulemeester, Diezerstraat 10,

Zwolle.

A.J. ten Doesschate Jzn., Directeur N.V.
Handels-vereeniging, Ter-Pelkwijkpark 20,

Zwolle.

J.S. de Jong, Insp. v. Politie; Van-Nahuysplein 14a,

Zwolle.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd. Zwolle.
H. van Ankum. Schouwweg 53,

Wassenaar.

Begunstigers.
Mevrouw W.H. Kobus, 't Hoenstraat 27, Den Haag.

Groep Nederl. Antillen.
Ir. A. den Westrienen,

Emmastad (Curaçao).
Opg. door het Bestuur van
Groep Ned. Antillen.
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Groep Vlaanderen.
G. Heyvaert, Wagenplaats,

Kortrijk.

Rob. D'Haese, Nijveraar,

Kortrijk.

Marcel Maelfait, Brouwer, Gentschesteenweg 1,

Kortrijk.

Joseph de Coene, Nijveraar, De-Bethunelaan,

Kortrijk.

Mr. Alfred Santenaire, Advocaat, Oude-Vestingstraat, Kortrijk.
Edw. Maertens, Ing. Depraeterestraat 4,

Kortrijk.

Jozef Spriet, Budastraat,

Kortrijk.

H. Maeyeur, St.-Jorisstraat 4,

Kortrijk.

Arthur Mulier, Van-de-Peereboomlaan,

Kortrijk.

Justus Merks, Boekhandel, Wijngaardstraat 41,

Kortrijk.

Allen opg. door het bestuur
van Tak Kortrijk.
U. Cardoen, Steenweg v. Leuven 129,
Sint-Stevens-Woluwe
(België).

Buitenland.
Mevr. C. Howe, Hotel Victoria,
Koningin-Victoriastraat,
Kaapstad (Z.-Afr.).
J. Bakker, t/k. Gebr. Bakker, Lewis Gebouw,
Keeromstraat,

Kaapstad (Z.-Afr.).

Mevr. H.R. van Marle. t/k. Holland-Afrika-Lijn, Hoek Kaapstad (Z.-Afr.).
St. George & Strandstraat,
H.J. Herbst, t/k. Nasionale Pers. bep., Keeromstr.,

Kaapstad (Z.-Afr.).

Allen opg. door het
Bestuur van Afd. Kaapstad.
S.L. Maduro, Amargura 23,

Habana (Cuba).

S.A. Keizer, 701 West 117th Str.,

New York City.

Opg. door het Bestuur van
Afd. Nieuw-Nederland.
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Kalender-aanvulling.
Op den kalender 1933 zal men op het vel van 6-12 Augustus een afbeelding vinden
van den pionier J. Nienhuis. Verzuimd werd erbij te vermelden, dat het cliché werd
ontleend aan ‘Veertig jaren ervaring in de Delicultures’, door J.H. Marinus en J.J.
van der Laan (uitg. De Bussy).
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De Volkshoogeschoolbeweging in Nederland.
Ons Nederlandsche Volk heeft in den loop der laatste eeuw, zeg 1830-1930, in z'n
samenstelling, diep ingrijpende wijzigingen ondergaan. Waar in 1830 nog ruim de
helft van de bevolking plattelandsbewoners waren, is de stedelijke en vooral de
grootstedelijke bevolking bijna 4 tot 5 maal zoo talrijk geworden, terwijl de
plattelandsbevolking bijna verdubbeld is.
Kan men dus voor Nederland als geheel van ‘verstedelijking’, van
cosmopolitiseering spreken, ook zonder dien geweldigen groei der groote steden:
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, voorts Uirecht, Haarlem, Groningen en Eindhoven,
verliest het platteland reeds door het feit, dat de bevolking binnen het zeer beperkte
gebied van het Rijk der Nederlanden in Europa verdubbeld is, zeer sterk z'n eigenlijk
plattelandskarakter. Dit verschijnsel wordt nog zeer versterkt, doordien er een
toenemende stroom van forensen en vacantiegangers - stedelingen - naar bepaalde
gedeelten van het land trekt, nu ze er alle stedelijk gemak kunnen vinden: gas,
waterleiding en eleetriciteit, telefoon en auto, waardoor het plattelandskarakter geheel
teloor gaat: de villa's in 't Gooi en de heeren en dames bewoners in het Gooi,
Bilthoven, Zeist en Soest ent zoovele andere ‘lustoorden’ zal wel niemand meer tot
het platteland en hare autochtone bevolking willen rekenen. Het zeer versnelde
geriefelijke verkeer naar en van de stad heeft de invloedsfeer van de stad geweldig
uitgebreid, het telefoonverkeer eveneens. Radio en bioscoop, dagblad en tijdschrift
grijpen diep in het plattelandsleven in. Natuur, natuurlandschap, de tegenpool van
de wereldstad is er welhaast niet meer, de weinige resten moeten als ‘monument’,
bijna als museumvoorwerp beschermd, bewaard en omrasterd worden. Het minst
getroffen zijn groote gedeelten van Friesland, Drente, Groningen en Zeeland en
enkele gedeelten van Brabant, in het algemeen de meest landbouwende gedeelten
van ons land, die het verst verwijderd liggen van de groote stedelijke en
nijverheidsstreken. Daarbij komt dat - helaas - in de oogen van ons plattelandsvolk
de steedsche beschaving - met opzet vermijd ik hier het woord cultuur - ‘superieur’
is: steedsche mode, steedsche manieren en zeden, steedsche dansen in
herbergdansings, steedsche taal, moderne, cosmopolitische muziek, de z.g. ‘Schlagers’
doen opgeld en eigen cultuur wordt verwaarloosd of vergeten, behalve in enkele
eigenaardige gebieden, waar het vreemdelingenverkeer, de ‘Fremdenindustrie’ een
woordje meespreekt. Voeg daarbij dat de plattelander, overbluft door die schitterende
schijnbeschaving der groote steden, 'n gering besef van saamhoorigheid heeft, zich
moeilijk aansluit, tenzij groote stoffelijke belangen hem in beweging brengen:
zuivelcoöperatie, inkoopsvereenigingen, e.d. Men leeft er afgezonderd, veel meer
dan ‘de gezellige stedeling’. De plattelander moet den cultureelen strijd persoonlijk
ten einde strijden en legt het dus af. Alleen daar, waar kleine groepen met sterke
traditie, meestal met sterken godsdienstigen inslag zeer afgezonderd leven, met een
sterk saamhoorigheids- en rasbesef, Friesland, Zeeland, Urk o.a., is nog veel
‘plattelandscultuur’ bewaard gebleven.
Beseft de moderne stedeling, dat er veel meer te loor gaat dan enkele ‘curieuse’
kleederdrachten e.d., wanneer we dien weg verder opgaan en niet trachten te redden,
wat er nog te redden valt? Bovendien, er gaat door dit proces der verstedelijking een
geweldig stuk ‘volkskracht’ verloren. Nog altijd levert het platteland - en ik bedoel
hiermee het gedeelte, dat ver buiten de grootstedelijke sfeer is gebleven - het bloed,
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dat de groote stad, die veel menschenmateriaal verslindt, moet voeden. Nog altijd,
afgezien van de huidige crisis, levert het platteland een stroom van jonge, frissche,
onversleten menschen aan de steden. In Utrecht ken ik een kleine gemeente in volbezet
land, zonder nijverheid, dik twee duizend inwoners tellend, die er in tien jaar tijds
ruim vierhonderd jonge menschen ‘uitdrukte’, de overgroote meerderheid naar de
groote steden. Er is wel geen provincie in ons land die, blijkens de statistische
gegevens, zooveel menschen verdreef en zoo weinig menschen opnam als het
landbouwdeel van Friesland, dat daardoor betrekkelijk ‘raszuiver’ gebleven is.
Maar, hoewel dit verschijnsel wel degelijk met ‘volkscultuur’ samenhangt, is dit
niet de zaak, waarover het gaat. Wanneer ik in dit verband over volkscultuur ten
plattelande spreek, denk ik aan onze oude schoone volksfeesten: Oogstfeesten,
Midzomerfeesten, de ‘Joelfeesten’, de oude Kerstviering, de ‘Opperied’ op
Terschelling en andere feesten met sterk folkloristischen inslag; ik denk daarbij aan
het zoo rijke oude volkstooneel, dat gelukkig in Friesland en Groningen nog
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bloeit; aan onze oude nationale spelen: kolf b.v. en kaatsspel e.a.; de geestige
kinderspelen; aan de oude nationale volks- en reidansen: zevensprong en Skotske
trye en ‘Flipje’ waarvoor weer - maar helaas bij ‘intellectueelen’ meer dan bij het
volk - belangstelling ontwaakt. Ik denk ook aan onze verdwijnende zeer schoone
kleederdrachten. Ik denk vooral aan de rijke Friesche taal, die zoo'n zwaren strijd te
voeren heeft tegen het opdringende, ambtelijke Nederlandsch, tegen moderne
onverschilligheid in eigen kring, tegen Haagsche bureaucratie.
Is er eigenlijk wel in ons heele land een onnationaler stad dan Den Haag en gaat
het er niet op lijken, of ‘Den Haag’ in ons land de rol van Brussel, daar over onze
Zuidelijke staatsgrenzen, gaat spelen?*)) Kent ge het gespierde Groningsche dialect,
waarin de zeer bizondere Groningsche volkshumor zich zoo kostelijk, zoo
onvertaalbaar kan uitspreken? Ik denk aan de volkslitteratuur, volkslegende, waarvan
nog zoo bitter weinig meer ‘in den mond van het volk leeft’, al is ze, vaak al te
‘litterair en gekuischt’ vastgelegd. Waar kent het volk zijn dikwijls zeer boeiende
plaatselijke geschiedenis en overleveringen?
Zijn mooie landelijke bouwkunst gaat ten onder, mooie oude boerderijen, iedere
streek met zijn eigen trant, worden afgebroken en het nieuwe steekt er veelal grauw
bij af. Onze mooie oude dorpskerken zijn in den loop der vorige eeuw ergerlijk
mishandeld. Wie heeft zich - aesthetisch - niet geërgerd aan de zeer vele
nieuwgebouwde Katholieke, Hervormde en Gereformeerde dorpskerken. Vooral de
laatste, behoudens jonge uitzonderingen, munten door een hopelooze stijlloosheid
uit.
Weet het volk nog iets van z'n sierkunst: de oude borduurwerken, houtsnijwerk,
boersche keramiek en klokkenkunst; waar ziet men nog die geestige boerentuinen?
Waar zingt het volk, niet de heele en halve ontwikkelden met letterkundige
belangstelling, nog z'n volksliedjes als van ouds?
In Denemarken heeft men het vraagstuk van het behoud en de ontwikkeling van
de volkscultuur ten platten lande reeds veel vroeger onder de oogen gezien en met
groot succes. Ook de ontwikkeling en uitbouw van die cultuur. Want het leven staat
niet stil, ook niet op het behoudende platteland. Men kan niet volstaan met de zeer
schoone overlevering lot nieuw leven te wekken. Er zijn ook verwerpelijke
overleveringen en er zijn nieuwe behoeften, waaraan men zich moet aanpassen.
De Volkshoogeschoolbeweging in Denemarken uit de jaren na 1860 en 1870 Grundvig was de groote schepper - heeft ook veel practische doelemden nagestreefd
en streeft ze ook nu nog na in de ongeveer 65 Volkshoogescholen ten platten lande.
Denemarken is overwegend platteland, behoudens Kopenhagen, met z'n 800.000
inwoners en Aarhuus, de groote provinciestad. De opleving, de groote voorsprong,
die de Deensche boter nu een halve eeuw geleden op de Londensche markt veroverde,
was een middellijk gevolg van het Volkshoogeschoolwerk. En ook nu nog behooren
naast het meer zuiver cultureele werk leergangen in eerste hulp bij ongelukken,
bijenteelt, groententeelt, zuigelingenzorg, regels van den weg, taalkennis, motorkennis,
economie enz. in populairen trant besproken, tot het programma. Onderwerpen van
practische beteekenis. Met onze Volksuniversiteit heeft de Volkshoogeschool zeer
weinig uitstaande; die wendt zich practisch wel in hoofdzaak tot den ontwikkelden
*) Als tegenwicht kunnen de Haagsche afdeelingen van nationale vereenigingen gelden, die
veelal de krachtigste zijn.

RED.
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middenstand, die nog meer algemeene ontwikkeling begeert dan de zoo groote
algemeene ontwikkeling, die onze H.B.S. geeft. Zij heeft een sterk verstandelijken
inslag en vindt haar arbeidsveld voornamelijk in de groote steden onder dames en
heeren.
De boerenjongens en -meisjes krijgen niet alleen leergangen, theoretische en
practische, er wordt ook samengewerkt, op het land en in de werkplaatsen. Er zijn
weinig dingen, die zoo opvoedend werken, als 't samen werken van menschen uit
allerlei kringen en standen, er is geen beter methode om menschen tot sociaal
denkende en handelende menschen op te voeden. Er wordt veel en spontaan gezongen.
Spreken scheidt, zingen verbindt; wat 'n schoone gelegenheid, om den volkszang
weder op peil te brengen, om onzen rijken schat van volksliederen weer gemeen
goed te maken. De vragen van den dag, de brandende vraagstukken worden besproken
en door sprekers en leergangleiders van verschillend standpunt toegelicht, met
uitsluiting van iedere rechtstreeksche politieke propaganda. Ieder mag zijn eerlijke
meening uiten, mag getuigen van zijn geloof. Debat in den gewonen zin van het
woord wordt niet toegelaten: ‘IJdele kunst van antwoord geven en z'n buik vullen
met Oostenwind’ zou Job zeggen.
Het winterhalfjaar is bestemd voor de boerenjongens, die dan 't best thuis gemist
kunnen worden, de meest gewenschte leeftijd is die tusschen 21-31 jaar. Voor de
meisjes is het zomerhalfjaar bestemd.
De school is als Internaat gedacht. Uit hen, die de school hebben afgeloopen,
worden de leiders van de Buurthuizen gevormd. Deze Buurthuizen, in ieder dorp of
bij iedere kerk, vormen den schakel tusschen het lager, het voorbereidend onderwijs
en de Volkshoogeschool. Zij moeten in de toekomst het plaatselijke midden vormen
van het maatschappelijk en het vereenigingsleven ten platten lande. Nu er ernstige
plannen bestaan, om de gemeentelijke administratie door samenvoeging van
plattelandsgemeenten in grooter eenheden saam te trekken en dus vele dorpen als
middelpunt aan beteekenis verliezen, zal daar nog meer dan in andere kerkdorpen
behoefte bestaan aan een maatschappelijk midden, anders dan het groote
dorpskoffiehuis met vergunning en een Jazzbandmuziek.
Laat, heel laat is in ons land het besef ontwaakt, dat wij ook hier iets moeten doen,
om te redden, wat er te redden valt en verder voort te bouwen.
Het is wel niet toevallig, dat die poging van de Vereeniging tot Stichting van
Volkshoogescholen haar eerste daadwerkelijke poging in Friesland deed en dat de
eerste Volkshoogeschool - waarvan de grondslagen reeds gedeeltelijk liggen - te
Bakkeveen zal verrijzen, op het punt waar de grenzen van onze drie 't meest
landbouwende provincies op elkaar stuiten. Vooral Friesland is (met Zeeland) de
provincie met het meest uitkomend eigen karakter.
De beweging wordt geheel van onderop, uit eigen kracht, door de belanghebbenden
opgebouwd; geen multimilliardair doet haar als een paddestoel uit den grond verrijzen.
Gelukkig!, alle goede dingen groeien langzaam. Evenmin ontvangt de vereeniging
eenige Rijkssteun, zooals de Vereeniging tot Opbouw van Drente, die, wat het sociale
werk aangaat, eenige verwantschap heeft. Maar Drente was dan ook wel heel erg
achterop en arm.
De dagelijksche leiding berust bij Dr. Van der Wielen, bekend door zijn
proefschrift, een sociographie van Opsterland, en de Friesche dichter J.P. Wiersma.
Voorzitter is Ds. Dr. Van den Berg, Ned. Herv. Predikant te Nijeveen. De ‘combinatie
Van der Wielen’, die daar veel land bezit, was zeer tegemoetkomend bij het afstaan
van terrein. Er bestaan plannen van een Open-
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luchtmuseum voor Friesland. Er is reeds een zwembad, een sportterrein en een
openluchttheater.
Reeds zijn eenige kampen van werklooze plattelanders, in hoofdzaak Friezen,
ingericht, waar leiders van verschillend beroep en van verschillende geestelijke
levenshouding gesproken hebben; ik noem een leergang, theoretisch en practisch, in
tractorrijden, in hijenkorfvlechten en een mooien avond van zendeling Bout uit Nieuw
Guinea. Ik heb een dier kampen met groote belangstelling meegemaakt, er werd veel
en spontaan gezongen, dat 't daverde. ‘Da wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
Böse Menschen haben keine Lieder’.
Het ligt in de bedoeling 7 Volkshoogescholen te stichten, elk 't middelpunt van
een veel talrijker groep Buurthuizen, onze ‘Middelbare Scholen’ als 't ware. Ik stel
mij voor, dat er een komt voor 't Friesche deel van ons land, dus voor Friesland, de
Friesche Ommelanden en West-Friesland, zoo mogelijk ook voor Oost-Friesland;
een voor het overige Hollandsche platteland; een voor het bijna zuiver Saksische
gedeelte: Drente, Overijsel, den Achterhoek; een voor het Geldersch en
Oost-Utrechtsche land; een voor de Brabanden en de Limburgen; een voor Zeeland;
een voor Vlaanderland.
Dat is toekomstmuziek. Het zal al een heele toer zijn de eerste school daar te
Bakkeveen ‘in vorm’, te krijgen in dezen moeilijken tijd. Maar er bestaat groote
geestdrift bij de leiders en de zaak: redden van onze nationale cultuur, wat te redden
valt en er verder aan bouwen, is groote inspanning en groote offers waard.
W. MEIJER CLUWEN.

Boeken-commissie
Afdeeling Boekverspreiding van het A.N.V.
Jaarverslag 1932.
Het jubileumjaar was een jaar van groote ontplooiing. In 1932 werden toch 360 kisten
leesstof verzonden, het grootste aantal sedert de oprichting der Boekencommissie in
1902.
De uitbreiding van de werkzaamheden sedert de Boekencommissie naar het
Verbondsmiddenpunt, in Laan 34, te 's-Gravenhage, werd verplaatst, blijkt wel uit
de volgende getallen:
1929

1930

1931

1932

110

147

200

360

5000 kg.

6816 kg.

10508 kg.

Verzending had plaats naar:
Argentinië 4, Brazilië 3, Canada 1, Curaçao 1, Duitschland 25, Frankrijk 2,
Nederland 14, Nederlandsch-Indië 5, Vereenigde Staten van Noord-Amerika 1,
Vlaanderen 261, Zeemanshuizen 21, Zuid-Afrika 21 en Zwitserland 1 kisten.
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Die voor Argentinië waren bestemd: 2 voor de boekerij van de Nederlandsche
Vereeniging te Buenos Aires en 2 voor de Zuidafrikaansche Boeren te Chubut, die
voor Brazilië voor de boekerij van de Nederlandsche Vereeniging te Rio de Janeiro,
die voor Canada voor de boekerij van de McGill University te Montreal, waarvoor
ons een aanvrage door bemiddeling van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen bereikte. Die voor Curaçao voor het Christelijk Protestantsch Militair
Tehuis. De Nederlandsche Bond in Duitschland ontving 25 kisten ten behoeve van
verschillende bij den Bond aangesloten vereenigingen. Onze vertegenwoordiger te
Watten (Fransch Vlaanderen) kreeg 2 kisten. Van kisten in Nederland waren bestemd:
8 voor de lichtschepen ‘Maas’, ‘Noord-Hinder’, ‘Schouwenbank’, ‘Haaks’ en
‘Terschellingerbank’, 2 voor de Stichting Verblijf van den oud-Indisch en Militair
te Nijmegen, 1 voor de Nutsbibliotheek te Hilligersberg, 1 voor het jeugdgebouw
van de Herv. gemeente te Erica (Drente) en 2 voor het Haagsch Crisiscomité ten
behoeve van het ontspanningslokaal in Ons Huis te 's-Gravenhage. Die voor
Nederlandsch-Indië werden aan zendelingen gezonden te Bengkajang (Borneo),
Manokwari (Nieuw Guinea), Modjowarno (Java) en Sanjana (Celebes).
De kist met boeken voor de Vereenigde Staten van N.A. was voor de boekerij
bestemd, welke de Ned. Consul te Mineapolis heeft ingericht.
Van de 261 kisten naar Vlaanderen gezonden, waren 26 voor de Vlaamsche
Opvoedingscentrale te Cappellen bestemd, 11 voor Universiteitsbibliotheken.
Evangeliehuizen en dergelijke en 224 voor de onderafdeeling Het werk der
Nederlandsche Boeken en Tijdschriften te Antwerpen.
Het aantal kisten naar deze onderafdeeling gezonden bedroeg 224 tegen 78 in
1931, het aantal boeken nam van 806 tot 2709 toe. Daarvan ontvingen 78 Vlaamsche
Huizen, Kringen, Leesgezelschappen, Bonden en Onderwijzers hun deel.
Van Laan 34 uit werden 16717 maand- en weekbladen naar Antwerpen gezonden.
1072 volledige jaargangen van tijdschriften. Het aantal verschillende bladen, dat
iedere maand naar Vlaanderen gaat, bedraagt 268. Behalve enkele bijzondere punten
als de V.L.O.C., (Vlaamsche Opvoedings Centrale), Evangeliehuizen en
Universiteitsbibliotheken werd alles naar de centrale punten te Antwerpen gezonden,
welke regeling goed voldeed.
De heer Fossev, die met het beheer is belast, ontving in zijn woonhuis in 1932 een
gewicht aan kisten van 6462 kg. tegen 26135 het jaar te voren. Het is te begrijpen,
dat die hoeveelheid niet langer in zijn eigen woonhuis kon worden ontvangen en
opgeslagen, zoodat hij verplicht was een magazijntje te huren achter zijn woning,
dat voor dat doel zeer geschikt en weinig kostbaar is.
De onderafdeeling dekte de kosten van ontvangst en verspreiding door vrijwillige
bijdragen. De uitgaven bedroegen nagenoeg 5000 francs.
Het tweede punt in Vlaanderen, waarheen leesstof gezonden wordt, is de Vlaamsche
Opvaedingscentrale te Cappellen. Daarheen gaan zoowel onderwijs- en studieboeken
als ontspanningslectuur. Het afgeloopen jaar was deze centrale in staat 991 boeken
te verspreiden, die in 377 paketten werden verzonden. In 'n maandblad, De Vlok,
worden de titels der boeken bekend gemaakt.
De uitdeeling geschiedde als volgt: in de lste groep (werklieden, bedienden en
staatsagenten) aan 52 personen; in de 2de groep (onderwijzers en leeraars) aan 93
personen en in de 3de groep (studenten, apothekers, geneesheeren, boekerijen,
redacteuren, kunstenaars en advocaten) aan 81 personen, tezamen aan 226 personen.
Gerangschikt naar provinciën was de verdeeling: Antwerpen 144, West-Vlaanderen
78, Oost-Vlaanderen 74, Brabant 69 en Limburg 12 zendingen. Ook hier konden de
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kosten door vrijwillige bijdragen geheel worden bestreden en een woord van hulde
en dank aan de leiders op beide plaatsen is dan ook zeker welverdiend.
De Nederlandsche Zeemanshuizen te Londen, Ham-
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burg en Genua, de Deutsche Evang.-Seemannsmission te Altona en het Sailor's Home
te Aberdeen ontvingen kisten boeken, terwijl de Engelsche en Duitsche zeemanshuizen
te Rotterdam en Amsterdam (Missions to Seamen en Deutsche Seemannsmission)
bedacht werden met de Engelsche en Duitsche boeken en tijdschriften, welke men
ons toezond en waaraan wij een nuttige bestemming konden geven, gedachtig aan
de gastvrijheid, welke onze Nederlandsche zeelieden geregeld en al vele jaren in
Engelsche en Duitsche havenplaatsen in de Tehuizen aldaar ondervinden.
Van de 21 kisten naar Zuid-Afrika gezonden gingen er 15 naar Transvaal, 3 naar
den O.V.S., 2 naar de Kaapprovincie en 1 naar Natal. Voor de boekerij van het
Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria waren er 13 bestemd, voor de
boekerij van de Universiteit van den Witwaterrand te Johannesburg 1, voor de Hoër
Skool te Zwartruggens, Meisjes Hoër Skool La Rochelle te Paarl, Afrikaansche
Leeskamer en Ambachtskool te Uitenhage, de Van-Everdingen A.N.V.-boekerij te
B1oemfontein, en de Afrikaansche Kunst en Kultuurvereeniging (S.A.S. & H.) te
Durban ieder een kist, terwijl wij aan het hoofdkwartier van de Voortrekkers (dat
zijn de Padvinders) te Bloemfontein 2 kisten boeken en Padvinderstijdschriften
zonden.
Bovendien verzonden wij over de post pakken leerboeken aan: den Inspecteur van
Scholen van het N.W. gedeelte van Wisconsin (op verzoek van den Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen), aan den Consul der Nederlanden te Duisburg
voor een Nederlandschen leergang te Oberhausen voor Nederlanders, die niet in staat
waren zelf de aanschaffing van boeken te bekostigen, en aan F. Cammish, 10 River
Grove, Gipsyville, Hull, Engeland, een Engelsche postbode, die de Nederlandsche
taal heeft geleerd en om leerboeken verlegen was.
Met al deze zendingen hebben wij veel dank en waardeering ingeoogst; de talrijke
ingekomen brieven, welke wij ontvingen, getuigen daarvan. In het geheel hebben in
1932 ongeveer 10.000 boeken uit onzen voorraad een nuttige bestemming elders in
de wereld gevonden.
Vaste medewerkers. Het aantal breidde zich uit. Konden wij in het vorige vers1agjaar
nog slechts melding maken van Rijswijk en Delft, in den loop van 1932 hebben
verschillende personen zich welwillend beschikbaar gesteld om leesstof in ontvangst
te nemen en naar Laan 34 te zenden. Deze zijn thans:
Voor Voorburg: F.M. Schoof (tel. 779320), Vijverhof 8;
Voor Rijswijk en Delft: R.W. Stern, Miquelstraat 156, 's-Gravenhage;
Voor Wassenaar: Mevrouw A. Bremer-Buekers, Duinvoetlaan 12, park de Kieviet,
(telefoon 716137);
Voor Dordrecht: C. van Son, Aardappelmarkt 19, (telefoon 4207), Secr. der pl.
Afd. A.N.V.;
Voor Utrecht: L. van Wijk, Mariendaalstraat 28;
Voor Amsterdam: C.K. Kesler, Secr. der pl. Afd., Kamer 121, Kol. Instituut,
Mauritskade 62;
Voor Soestdijk: H. Broekhuis, gep. Majoor O.I.L., Mendelsohnstraat 14;
Voor Leiden en Oegstgeest: F.M. van de Velde, Koninginnelaan 8, Oegstgeest.
Voor Groningen: Mej. H.M.M. Nijhoff, Ubbo Emmiussingel 55.
Wij spreken de verwachting uit, dat dit aantal nog mag toenemen. Vooral de
afdeelingen van het A.N.V. konden beter medewerken dan tot nu het geval is.
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In het afgeloopen jaar had de Afdeeling, gedurende eenige maanden gewaardeerde
hulp van den heer P.J. van Dodeweerd, die vooral in verband met de tentoonstelling
bij het 30-jarig bestaan hulp verleende en door wiens tusschenkomst een groot aantal
boeken ten geschenke werden ontvangen.
Leden. Het ledenaantal is nog gering en bedraagt slechts 112 personen en instellingen,
waarvan 4 leden voor het leven. Van de leden zijn er 3 van de 5 groepen van het
A.N.V., en 10 van. de 34 afdeelingen van groep Nederland. Geen zelfstandige
afdeeling van het A.N.V. draagt nog aan de Afdeeling B.V. bij.
Ophaaldienst in Den Haag. Deze is sedert Juli 1932 in eigen beheer genomen,
waardoor een belangrijke besparing verkregen is. Het aantal vaste adressen waar
maandelijks leesstof kan worden opgehaald, bedraagt ongeveer 120 en ontwikkelt
zich geleidelijk. Teneinde het werk na de ontvangst te vergemakkelijken, werd eind
December aan alle adressen een gedrukte opwekking met wenken gezonden.
Velen hebben aan deze wenken reeds gevolg gegeven. Mogen zij anderen opwekken
mede te werken aan de maandelijksche inzameling, want wij kunnen nog heel wat
meer tijdschriften gebruiken. Men meene niet, dat slechts een paar week- of
maandbladen de moeite van ophalen niet waard zijn. Alles is welkom!
Maandzendingen. Behalve de groote voorraad tijdschriften, welke naar Vlaanderen
gezonden worden, doen wij aan een 30-tal Zeemanshuizen, Militaire Tehuizen en
instellingen in den vreemde geregeld over de post een pakje tijdschriften toekomen.
Dit aantal nam in 1932 van 20 tot 30 toe. Ofschoon daaraan nog al kosten verbonden
zijn (ongeveer 10 gulden in de maand), achten wij deze zendingen van te veel belang
om er op te bezuinigen. Op de ontvangst wordt, blijkens ontvangen brieven, veel
prijs gesteld en het moet vooral voor den zeeman een verkwikking zijn, wanneer hij
in vreemde havens aangekomen, in het zeemanshuis al dadelijk leesstof aantreft van
eigen land en in eigen landstaal.
Van de Pers ontving de afdeeling veel medewerking en het verheugt ons te kunnen
zeggen, dat een beroep op gastvrijheid van vele bladen om het werk der Afd. bekend
te maken, waarvoor de schoonmaaktijd en St. Nicolaas en Kerstmis een goede
gelegenheid waren, niet vergeefs is geweest.
Het is niet mogelijk in een kort verslag allen te noemen, die ons hebben gesteund
gedurende het jaar 1932, zoodat wij hier in het algemeen onzen hartelijken dank
uitspreken aan zoovelen, die ons met boeken, tijdschriften, geldelijke gaven of op
eenigerlei wijze hebben gesteund. Daaronder behooren ook de verschillende
reederijen, die kosteloos of tegen halven prijs onze kisten naar vreemde havens
hebben doen vervoeren. Door de vele schenkingen zijn wij wederom in staat geweest
zonder aankoopen aan alle aanvragen te voldoen.
Het Dertigjarig bestaan. Op 18 October was het 30 jaren geleden, dat de
Boekencommissie van 't A.N.V. werd opgericht. Wij hebben van het ontstaan, den
groei en het arbeidsveld in Neerlandia van October een en ander medegedeeld. Van
dit artikel, aangevuld met enkele bijzonderheden, is een vlugschrift samengesteld,
dat als propagandaboekje bij ons te verkrijgen is. Voor deze gelegenheid had het
Dagelijksch Bestuur van het Verbond medewerkers en bestuursleden op 17 October
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in het Hoofdkantoor vereenigd om aanwezig te zijn bij de opening van een
tentoonstelling, welke de geschiedenis van de Boekencommissie in beeld bracht.
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Gedurende de week van 18 tot 24 October brachten meer dan 100 belangstellenden
uit 8 verschillende plaatsen een bezoek aan de tentoonstelling in Laan 34 en het
Stammuseum van het Verbond. De Afdeeling Boekverspreiding won door dit jubileum
tal van vrienden, Nieuwe leden, kreeg nieuwe adressen voor maandelijks af te halen
leesstof en ontving aan bijzondere giften ter bestrijding van haren arbeid een bedrag
van F. 121.65½. Uit de gelukwenschen, welke uit tal van oorden der wereld ontvangen
werden, bleek wel, hoe hoog het werk van de Afdeeling op prijs werd gesteld. Als
merkwaardigheid kan worden vermeld, dat op 18 October de 3000ste kist boeken
sedert de oprichting verzonden werd. Aan het eind van 1932 was het aantal reeds
3105.
Geldelijke toestand. Salarissen niet in aanmerking genomen, gaf de Boekencommissie
in 1931 uit F. 771,05½, in 1932 F. 1143,78. De inkomsten bedroegen in 1932 F
605,09½, tegen F 613,81 in het jaar tevoren. De hoogere uitgaven zijn een gevolg
van inrichting en verbetering van het Boekenhuis in Laan 34, drukken van een
propagandaboekje bij gelegenheid van haar 30-jarig bestaan, kosten van de Afdeeling
te Antwerpen, de Tentoonstelling op 18 October en de uitbreiding der werkzaamheden,
welke grooter uitgaven aan vrachten, kistenaankoop, porti enz. noodzakelijk maakte.
Belangstelling in Zuid-Afrika. Het 30-jarig bestaan van de Afdeeling ondervond in
Zuid-Afrika ook veel belangstelling van verschillende bladen, die er op wezen, wat
de Boekencommissie, die feitelijk voor Zuid-Afrika was opgericht, voor het
Afrikaansche volk heeft gedaan, welk werk thans, op bescheidener schaal, maar met
evenveel hart en belangstelling, wordt voortgezet. Wij willen ons verslag eindigen
met aanhaling van de vriendelijke woorden van een artikel in ‘Die Huisgenoot’ van
11 November 1932 luidende: ‘Wie sal die invloed kan vaststel wat die organisatie
gedurende die dertig jaar op die bevordering en instandhouding van die Afrikaanse
kultuur gehad het? Alleen die gevoel dat daar in 'n stamverwante land belangstelling
vir ons kultuurstrijd was, het seker menigeen aangespoor tot volharding en tot nuwe
moed. En waar die hulp vandag minder nodig is as in die verlede moet ons nie vergeet
wat dit in die jare van verval beteken het nie en pas dit ons om die vriende van die
Nederlandse Boekekommissie in dankbare herinnering te hou.’
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.

Aanwinsten voor ons Stammuseum.
Van Th. van Weideren baron Rengers, 's-Gravenhage. Een zilveren beker, geëtst met
portretten; herinnering aan het bezoek van de Boerengeneraals aan Leeuwarden op
3 Oot. 1902.
Van A.M. Damstra, 's-Gravenhage. Een bronzen legpenning ter herinnering aan de
opening van den Delagoabaai-Spoorweg op 1 Januari 1895, geslagen door de Ned.
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij.
Van mejuffrouw C. Hoogewerff, Rotterdam. Een Zuidafrikaansche Kalender 1933.
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Van den heer F.J. de Haan, 's-Gravenhage. Foto van een teekening, ter herinnering
aan den tocht met het s.s. Gedé van Ceilon over Padang naar Rotterdam (2 Aug.-4
Sept. 1902), met handteekeningen van krijgsgevangen Nederlanders.
Van het Oranje Nassau Museum te 's-Gravenhage: Herinneringsalbum van de
Ragamafeesten op Wilhelminadag, 30 Aug. 1901 op Ceilon, bewerkt door E.F.E.
Douwes Dekker.

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden. III.
De Nederlandsche kolonies in Oost-Pruisen.
Na de beschouwingen in de vorige nummers van ‘Neerlandia’ over Nederlandsche
kolonies in Duitschland in de 12de en 13de eeuw, moge ik thans eenige mededeelingen
doen omtrent nederzettingen in lateren tijd en wel voornamelijk in Oost- en
West-Pruisen. Weliswaar is de omvang van deze kolonies bij lange na niet zoo groot
geweest als die van de vroeger besprokene en ook haar invloed op de staatkundige
en economische ontwikkeling van de streek, waar zij zich hebben bevonden, geringer,
maar toch waren zij belangrijk genoeg, om hier in het kort te worden besproken. Ook
in zooverre is er een groot onderscheid tusschen de middeleeuwsche kolonies en
deze, dat voor de eerstgenoemde de deugdelijke bronnen schaarsch zijn, zoodat veel
van wat in verloop van tijd omtrent die kolonies verteld is, een eenigszins legendarisch
karakter draagt, terwijl men omtrent de laatstgenoemde over een schat van positieve
gegevens beschikt.
Aangezien de omstandigheden, waarin die nederzettingen verkeerden, nauw
samenhangen met den staatkundigen toestand in Pruisen, is het gewenscht hier, zeer
in het kort, de geschiedenis van dat land in de laatste helft der 15de en het begin der
16de eeuw in herinnering te brengen.
Oorspronkelijk waren zoowel West- als Oost-Pruisen bezittingen van de Ridders
der Duitsche Orde, die die oud-germaansche landen op de Slaven hadden heroverd,
er een geregeld bestuur hadden ingevoerd, de bevolking gekerstend en door kolonisatie
van Duitschers en Nederlanders een toestand van welvaart voor die dagen hadden
in het leven geroepen.
De verstandhouding ten opzichte van het naburige Polen was en bleef echter slecht;
herhaaldelijk gaf dit tot ernstige botsingen aanleiding, in den regel met ongelukkig
gevolg voor de Duitsche Ridders.
Eerst moest bij den vrede van Thorn in 1466 de Orde West-Pruisen aan Polen
afstaan; in 1480 verloor de Grootmeester ook zijn volledige onafhankelijkheid ten
opzichte van Oost-Pruisen en werd hij leenplichtig aan den Poolschen koning. Een
weigering van den nieuwen grootmeester, Albrecht van Brandenburg, den eed van
trouw aan den koning te doen, gaf aanleiding tot een nieuwen strijd, waarin Albrecht
het onderspit dolf. Door bemiddeling van den keizer, Karel V, kwam men in 1521
tot een wapenstilstand, die leidde tot den vrede van Krakau in 1525. Daar in
Oost-Pruisen de hervorming sterk was doorgedrongen en ook Albrecht daartoe neigde,
trad hij uit den geestelijken stand, seculariseerde de Duitsche orde en sloot vrede
met Polen als wereldlijk vorst, de eerste hertog van Pruisen. Wel bracht - toen de
Duitsche ridders tegen die secularisatie in verzet waren gekomen, en hij weigerde
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zijn land aan den nieuw benoemden grootmeester at te staan - dit hem in botsing met
Keizer en Rijk en werd de Rijksban over hem uitgesproken, maar, aangezien deze
niet met wapengeweld ondersteund werd, bleef Albrecht in het bezit van zijn
hertogdom.
Poolsch Pruisen was inmiddels, onder een vrijzinnig
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bestuur, dat aan de groote steden Dantzig en Elbing een, voor dien tijd, groote mate
van vrijheid schonk, van de rampen van den oorlog bekomen. Oost-Pruisen had veel
meer geleden. Het land was deerlijk verwoest, de bevolking zeer verarmd en
gedeeltelijk uitgeweken. Het is de groote verdienste van Albrecht geweest, dat hij
gedurende zijn geheele regeering van 1525-1568 rusteloos gearbeid heeft, om zijn
hertogdom van de doorgestane, veeljarige ellende te doen bekomen, de ontvolkte
streken weder te bevolken en de welvaart te bevorderen.
Een van de beste middelen, achtte hij - op grond van wat hem uit de geschiedenis
daaromtrent bekend was - kolonisatie door vreemdelingen. Vooral tot kolonisatie
door Nederlanders gevoelde hij zich bijzonder aangetrokken; zoowel met het oog
op de veelvuldige betrekkingen, welke hij, als grootmeester der Orde, evenals zijn
voorgangers, reeds vele jaren lang met de Nederlanders had onderhouden, die reeds
toen een grooten handel op de Pruisische steden dreven, als om politieke reden: het
ter wille zijn van den Keizer, die tevens Heer der Nederlanden was. Voor het
verkrijgen van Nederlanders, bekend als goede landbouwers, was het oogenblik
gunstig, omdat bij velen, door de stelselmatige onderdrukking van de hervorming,
een groote neiging tot uitwijken bestond, terwijl hij uit den aard der zaak tegen het
protestantsche geloof der uitwijkelingen geen bezwaar had.
Verschillende bekwame Nederlanders, als Felix König, meer bekend als
Polyphemus, een gewezen Karthuizer monnik, door Albrecht als bibliothecaris in
dienst genomen, en later ook zijn vriend Willeen de Volder of Gnapheus, bekend
dichter van latijnsche verzen, oudrector van het Haagsche gymnasium, die om den
geloove het land had moeten verlaten, en Johannes Pryseus, lijfarts van de hertogelijke
familie, stonden een tijdlang bij den hertog in hoog aanzien en hadden zulk een
grooten invloed, dat gesproken werd van de ‘Hollandsche hofpartij’.
Er was dus alle reden om te verwachten, dat de kolonisatieplannen zouden slagen;
en toch zijn deze, na een bijna voortdurende lijdensgeschiedenis van ongeveer 30
jaren, op eene mislukking uitgeloopen.
De geschiedenis der kolonies is uitvoerig beschreven in de voortreffelijke studie
van Dr. Bruno Schumacher ‘Niederländische Ansiedelungen im Herzogtum Preussen,
zur Zeit Herzog Albrechts’; aangezien er toch niets van die kolonies is overgebleven,
zal ik mij beperken tot eenige korte mededeelingen omtrent de plaats, waar die
nederzettingen geweest zijn en van de oorzaken, welke tot mislukking geleid hebben.
Met de stichting der eerste kolonie werd begonnen in 1527. De plaatsen der kolonies
zijn met arceering aangeduid in het hierbij afgedrukte kaartje. Wel eigenaardig dat
zij juist gevestigd zijn geweest in de omgeving van de stad ‘Pruissisch Holland’, die
door Hollanders gesticht en naar dezen! genoemd is.
De keuze was op dit district gevallen, omdat dit het meest door den oorlog had
geleden. Het terrein was betrekkelijk hoog gelegen en door den hertog bestemd voor
akkerbouw, omdat hij dien het meest in het belang van het land achtte en die wijze
van bedrijf ook meer in het geldelijk belang der schatkist was dan veeteelt en
aanverwante bedrijven.
In plaats van nu overeenkomsten te sluiten met bekwame akkerbouwers, bedreven
in dit vak en in de groote voorbereidende werkzaamheden, noodig om die, vele jaren
lang verwaarloosde, verwilderde gronden daarvoor geschikt te maken, heeft men waarschijnlijk uit onkunde - contracten gesloten met Noordhollandsche
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boeren, wel bekwaam op het gebied van de veeteelt en de zuivelbereiding, maar
weinig bedreven in den akkerbouw, en gewend aan laag gelegen, vlakke, klei- en
veengronden, waar, met het oog op het bedrijf, slechts weinig te rooien en te wieden
viel; en die bovendien bij hunne komst in de nieuwe woonplaatsen verhoudingen
aantroffen op agrarisch gebied, voor hen minder voordeelig dan in hun vaderland.
Dit moest wel tot teleurstelling voor beide partijen aanleiding geven. Daarbij kwam
nog, dat die kolonisten al zeer spoedig aan de weet kwamen, dat dicht in de nabijheid,
aan de Weichselmonden in Poolsch Pruisen, gronden werden aangetroffen, bijna
geheel overeenkomende met die in hun eigen land; dat zij ook daar welkom waren
en onder een vrijzinniger beheer zouden staan dan in het hertogdom, hoe goed de
hertog het ook bedoelde.
Het gevolg was, dat velen het land verlieten en naar Dantzig trokken en dat de
zaken in het hertogdom niet opschoten; en dat maakte de verhouding tusschen de
kolonisten en den ‘holländerhauptmann’, die door den hertog met de leiding belast
was, natuurlijk nog slechter.
Misschien zou hierin op den duur - door toenadering van weerskanten - wel
verbetering gekomen zijn, wanneer er niet een andere ongunstige factor bij gekomen
was, n.l. godsdienstige onverdraagzaamheid, uitgaande van de streng luthersche,
kerkelijke overheden tegenover de kolonisten, van wie velen de leer der wederdoopers
waren toegedaan of althans daarvan verdacht werden. De van huis uit zeer
verdraagzame landheer, diep teleurgesteld door de ongelukkige resultaten van zijn
plannen op economisch gebied, leende hoe langer hoe meer het oor aan de stemmen
dier kerkelijke overheden; de invloed van de Hollandsche hofpartij, die op de hand
was van hare landgenooten, nam steeds meer af en ging eindelijk geheel te niet.
(Gnapheus heeft zelfs het land moeten verlaten). Daarmede was eigenlijk het lot van
de kolonie beslist. In 1543 werden de kolonisten, wegens hunne onrechtzinnigheid,
ter verantwoording geroepen; een groot aantal is het land uitgezet; anderen zijn
vrijwillig vertrokken; slechts een klein gedeelte bleef. Wel kwamen er nadien nog
telkens nieuwe inwijkelingen zich vestigen en is zelfs in 1558 nabij Schöneberg een
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geheel nieuwe kolonie gesticht, maar ook deze laatste is niet tot bloei gekomen en
spoedig te niet gegaan. De over-

Neerlandia. Jaargang 37

35
blijvende bevolking der kolonies heeft zich geleidelijk in de Duitsche bevolking
opgelost.
Met de Nederlanders, die zich in de steden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan
hebben nedergezet, is het gunstiger verloopen. Wel hebben zoowel de stadsbesturen
als de bevolking het ook dezen lastig gemaakt, doch de hertog beschermde hen,
omdat hij hunne aanwezigheid in het belang van het land achtte. Vooral gold dit voor
de te Koningsbergen gevestigde kooplieden, onder wie vele voorname, rijke lieden
waren, die om des geloofs wille hun land hadden verlaten*)). Ook de komst van
bekwame handwerkslieden zag de hertog gaarne. Voor zoover dezen door de
stadsbesturen niet binnen de poorten werden toegelaten of daar uit concurrentienijd
ernstige tegenwerking ondervonden, schonk hij hun een onderkomen in de hertogelijke
‘vrijheden’; zoo werd in 1540 de ‘Rossgarten’ bevolkt meest met Hollandsche
families. Wel was dit geen gesloten kolonie, maar toch een centrum, wijl ook deze
menschen sterk aan hun nationaliteit bleven hechten. Hun wonen in een vorstelijke
vrijheid maakte het hun mogelijk hun bedrijf in de onmiddellijke nabijheid der stad
uit te oefenen, wat hun anders door den dwang der gilden verboden zou zijn geweest.
In verschillende bedrijven, als in het metselaars- en steenhouwersvak, hebben, zij
den stoot gegeven tot betere beoefening van het vak, wat op den duur aan de bevolking
ten goede is gekomen. Dat de vorst ook Hollandsche werklieden werkzaam stelde
bij de verbouwing van hertogelijke kasteelen, bewijst wel, dat hij hen waardeerde.
Ook vermeldt Schumacher, dat, toen een groote brand te Memel tal van huizen
verloren deed gaan, de hertog last gaf, dat bij den bouw van nieuwe huizen zooveel
mogelijk gevolgd moest worden het model van het huis van Herman van Bommelen,
een voornaam Hollandsch koopman, inwoner der stad; de bouw van vele huizen in
Hollandschen bouwtrant was daar het gevolg van.
Hoewel in mindere mate dan de landelijke kolonisten hebben ook de stedelingen
en de bewoners der ‘vrijheden’ later de gevolgen van den ondergang der Hollandsche
hofpartij en van de veranderde gezindheid van Albrecht ten opzichte van de
Nederlanders wel ondervonden. Op den duur hebben ook zij hunne nationaliteit niet
gehandhaafd, maar hebben zich door huwelijken met de Duitsche bevolking vermengd,
zoodat ook van die stedelijke kolonies niets is overgebleven.
Na de aanvaarding van het bestuur over het hertogdom Pruisen door de keurvorsten
van Brandenburg zijn er weinig Nederlanders meer naar het hertogdom getrokken;
wel is in 1611, op aandrang van den Poolschen koning, aan de katholieken en
gereformeerden vrijheid van godsdienst toegestaan, maar van de mennonieten moesten
de streng luthersche keurvorsten niets hebben.

Aantal schepen
Jaartal

Koningsbergsche

Hanseatische

Hollandsche

*) Hoe belangrijk de Hollandsche handel op Koningsbergen in het midden der 16de eeuw was
en hoe deze zich steeds uitbreidde, blijkt wel uit een staatje, aangevende de aantallen
Hollandsche schepen, die jaarlijks Koningsbergen bereikten, in vergelijking met de
Hanseatische en de te Koningsbergen thuis behoorende schepen.
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Wel is er in het begin van de 18de eeuw, toen Lithauen en Oost-Pruisen geweldig
geteisterd waren door een pestepidemie, nabij Tilsit een mennonieten-kolonie gesticht,
waartoe ook veel Nederlanders behoorden, en ook tot bloei gekomen. Ook deze
kolonie is echter spoedig te niet gegaan door een decreet van koning Friedrich
Wilhelm I, die hen dwong het land te verlaten, wijl zij op grond van hun
gelooisovertuiging bezwaar maakten tegen het vervullen van den krijgsdienst.
Weliswaar is dit decreet niet met volle kracht uitgevoerd, doch de omstandigheden
werden toch voor de mennonieten zoo onaangenaam, dat velen dezer een goed
heenkomen zochten; ook die in Koningsbergen.
Eerst in 1751, onder koning Friedrich II, hebben de mennonieten in Koningsbergen
het volle burgerrecht gekregen.
Het ligt voor de hand, dat bij de mislukking van de Hollandsche kolonies op
landbouwkundig gebied en de, over het geheel, vijandige gezindheid van de bevolking
in de steden tegen de Hollanders, hun invloed niet groot geweest is. Toch is er één
gebied, waarop de Nederlanders wel grooten invloed hebben geoetend, waarvan nog
vele tastbare bewijzen zijn overgebleven, nl. op dat der kunst. Het was hertog Albrecht
niet genoeg, de welvaart van zijn volk te bevorderen; maar, zooals zoo
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Gedenkteeken voor Hertogin Dorothea in den Dom te Koningsbergen. (Hedicke: Cornelis Floris und
die Floris-Dekoration).

vele vorsten in dien tijd hechtte hij er ook groote waarde aan bekend te staan als een
beschermer van kunsten en wetenschappen en zijn naam te verbinden aan schoone
scheppingen op dat gebied. Daarvoor waren echter in zijn landje, gelegen in een
uithoek van Duitschland, ver van de middelpunten der beschaving, en met een
bevolking, die geslachten lang een zwaren strijd om het bestaan te voeren had gehad,
de krachten niet te vinden.
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Gedenkteeken voor Hertog Albrecht in den Dom te Koningsbergen. (Ehrenberg: Die Kunst am Hofe
der Herzöge von Preussen).

Hij moest zich dus wel wenden tot vreemdelingen en daarvoor kwamen de Noorden Zuid-Nederlanders toen wel het eerst in aanmerking.
Uitingen van die neiging van den hertog zijn onder meer de prachtige
grafmonumenten voor zijn eerste gemalin hertogin Dorothea en die voor hem zelf
en zijn tweede gemalin Anna Maria, welke door hem zijn besteld of ingevolge zijn
verlangen zijn uitgevoerd. Alle drie bevinden zich in de domkerk te Koningsbergen.
Het eerste kwam in 1552 gereed; de beide andere in het begin van de jaren zeventig.
Een uitvoerige beschrijving van die monumenten wordt gegeven door Ehrenberg in
‘Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preussen’, waarin hij duidelijk aantoont, dat
deze kunstwerken, hoewel vroeger toegeschreven aan Jacob Binck, aan wien de
opdracht was gegeven, moeten zijn van de hand van den beroemden Antwerpschen
beeldhouwer Cornelis Floris de Vriendt, of ten minste uit zijne werkplaats afkomstig,
waarbij Binck alleen als bemiddelaar is opgetreden. Op Cornelis Floris, die in de
geschiedenis der Nederlandsche renaissance een hoogst belangrijke rol vervuld heeft,
kom ik later terug.
Ook aan het slot te Koningsbergen, dat Albrecht en zijn opvolger Georg Friedrich
belangrijk hebben verbouwd en verfraaid, is door Nederlandsche kunstenaars gewerkt
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of naar Nederlandsche voorbeelden. Ehrenberg wijst in zijn bovengenoemd werk
onder meer naar poorten raamomlijstingen en naar een plafondschildering in één der
zalen, ook naar tal van cartouches als versieringen van het stucwerk der wanden, die
geheel in Nederlandschen stijl zijn gemaakt in den trant van Cornelis Floris en Hans
Vredeman de Vries. Ehrenberg onderstelt, op grond van gelijkenis met te Dantzig
aanwezige kunstwerken, dat Abraham van den Block, behoorende tot de talrijke
Dantzigsche kunstenaarsfamilie van dien naam, uit Mechelen afkomstig, daarin de
hand gehad heeft. Een ander lid van die familie, de bekende Willem van den Block,
vervaardigde, in opdracht van hertog Georg Friedrich, het grafmonument voor de
markgravin Elisabeth, ook in den Dom te Koningsbergen.
Zooals dat meer geschiedt, vond het voorbeeld van de vorsten navolging bij de
aristocratie. En daaraan is het toe te schrijven, dat de meergenoemde kerk nog talrijke
andere epitafen bevat, als voor den ‘Landhofmeister’ Freiherr Albrecht von Kittlitz,
den oppermaarschalk Georg van Podewils, den bisschop Mörlin, den Kneiphoischen
raadsheer Wilhelm Plato en anderen. Wel zijn de bouwmeesters onbekend, doch al
die bouwwerken staan sterk onder Nederlandschen invloed; te verwonderen is dit
niet in een tijdperk, waarin de Nederlandsche kunst in het zoo nabij gelegen Dantzig
als het ware hoogtij vierde. Ook Nederlandsche schilders heeft Albrecht in dienst
gehad; hun werken zijn echter voor een groot deel verloren gegaan.
Belangrijk waren ook de tapijtweverij en het kantborduurwerk, van de hand van
Nederlanders of onder hunne leiding tot stand gekomen. Hiervan zijn nog
verschillende stukken bewaard in het Prussia-museum te Koningsbergen, die vrij
zeker afkomstig zijn uit de hertogelijke bezittingen, geheel in den Nederlandschen
stijl van de 2de helft der 16de eeuw.
(Wordt vervolgd)
F. DEKKER.

Nederl. Antillen
Afdeeling Aruba.
30 Juni en 1 Juli 1932 waren wel bijzondere dagen voor Aruba. De Dietsche spelers
met Willem van der Veer aan het hoofd waren onze gasten en gaven twee
tooneelvoorstellingen met veel succes.
Enkele leden van het A.N.V. en eenige buitenstaanders op Aruba hadden aan het
Groepsbestuur op Curaçao gevraagd, de Dietsche spelers ook naar Aruba te laten
komen en, hoewel dat gepaard ging met opofferingen, werden deze gaarne gebracht,
om voor het eerst een Nederlandsch tooneelgezelschap op Aruba te zien spelen. Hun
komst was als het ware een Nationaal feest, welke de stichting van de afdeeling van
het A.N.V. ten gevolge had. De heeren I. Wagemaker, H.A. Hesseling, Mr. B.J.
Duetz en John G. Eman vormden het voorloopig Bestuur en kwamen 22 Augustus
1932 in het Gloria-theater met ruim honderd belangstellenden bijeen. De heer
Wagemaker trad dien avond als spreker op. De Groepsvoorzitter, Ir. J. de Pril, was
daartoe uitgenoodigd, doch was verhinderd.
In gloedvolle bewoordingen zette spreker het doel van het A.N.V. uiteen.
‘Het A.N.V.’, zei hij o.m., ‘streeft naar gehechtheid, naar saamhoorigheid, wenscht
versterking van het bewustzijn van onderlinge verwantschap. Dat is het doel, dat de
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afdeeling Aruba voor oogen heeft te houden. Samenwerking tusschen de hier geboren
Nederlanders
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en die uit Nederland zijn overgekomen; ontvankelijk zijn voor hetgeen in elkaar
aantrekt en niet juist dat zoeken wat afstoot; samenwerken aan de Rijksgedachte en
Groot Nederland; aankweeking van het Nationaliteitsgevoel, zonder te ontaarden in
chauvinisme; het is de schoone taak van het A.N.V. Het “Nederland en Oranje” zij
onze leus en dat zulks op Aruba geen holle leuze is, is reeds gebleken.’
In dezen toon was de rede gestemd, welke eindigde met het bekende lied: ‘Hollands
vlag, je bent mijn glorie, ........Hollands vlag gaat bovenal’.
De geestdriftige inleiding werd bezegeld door een spontaan handgeklap uit de
zaal. Vervolgens werd de gelegenheid opengresteld, als lid toe te treden, met het
resultaat, dat 115 personen zich als lid opgaven.
De inleider dankte een ieder voor de belangstelling en in het bijzonder den heer
Edw. de Veer voor het beschikbaar stellen van zijn gebouw, waarmede hij toonde
het A.N.V. een warm hart toe te dragen. Tot slot van dien avond werden er vier
Profilti-rolprenten, Nederland in klank en beeld, vertoond en een stille film ‘Met de
Koninklijke Familie op reis door Nederland’, welke veel bijval oogsten. Na afloop
werd staande ons schoone en klassieke Wilhelmus gezongen.
Reeds oo 25 Augustus d.a.v. had een ledenvergadering in hetzelfde gebouw plaats.
De voorloopige voorzitter, de heer Wagemaker, sprak in zijn openingswoord o.a.
den wensch uit, dat in deze afdeeling dezelfde geestdrift zal blijken te bestaan als op
Curacao.
In deze vergadering, waarin 63 leden aanwezig waren, werden negen bestuursleden
benoemd, die in de bestuursvergadering van 9 September 1932 de ambten aldus
verdeelden:
L.J.M. Henriquez, voorzitter,
L.C. Kwartsz, ondervoorzitter,
H.A. Hessling, 1ste secretaris,
J.C. Paap, 2de secretaris,
W.R. Plantz, 1ste penningmeester,
Hub. Oduber, 2de penningmeester, I. Wagemaker,)
Mr. B.J. Duetz,) gewoon bestuurslid. John G. Eman,)
Tevens werd dien avond een rooster van aftreding opgemaakt.
De volgende bestuursvergadering had plaats op 7 October 1932. Een punt van
bespreking was o.a. het vertoonen van opvoedkundige rolprenten voor de jeugd. Het
bestuur was van meening, dat ook de afdeeling met het vertoonen van deze een proef
diende te nemen, in de stad zoowel als op de buitenscholen. Stappen daartoe zijn
bereids genomen, doch de toezending der films ondervindt eenige vertraging.
In behandeling werd verder genomen het ontwerpreglement voor deze afdeeling,
hetwelk, na in de algemeene ledenvergadering van 14 November 1932 te zijn
behandeld en aangenomen, naar het Groepsbestuur ter goedkeuring is opgezonden.
De laatste bestuursvergadering in 1932 heeft plaats gehad op 20 December, alwaar
o.a. het plan werd besproken, een muziek- en zangavond in te richten, waartoe onze
leden mevrouw C. Rops (zang) en de heer A.C. Moulijn (piano) hun welwillende
medewerking hebben toegezegd. Dien avond zullen tevens eenige Nederlandsche
rolprenten in het Gloria-theater door ons lid Edw. de Veer, worden vertoond. Uit het
vorenstaande blijkt, dat er sinds den oprichtingsavond, 22 Aug. '32, 3 bestuurs- en
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2 ledenvergaderingen hebben plaats gehad, hoofdzakelijk van voorbereidenden en
regelenden aard.
Wij stellen ons voor, onzen leden in 1933 eenige avonden van genot en
ontwikkeling aan te bieden.
Het aantal leden stijgt nog steeds.
Aruba, 12/l/'33.
H.A. HESSLING, Secretaris.
***
Met groote instemming plaatsen wij dit eerste verslag der jongste afdeeling van het
A.N.V.
Aruba geeft aan vele harer oudere zusters, zoowel in Nederland als elders, een
beschamend voorbeeld in nationaal gevoelen en denken.
Red.

Vlaanderen
De niet toegepaste taalwetten.
Er wordt, in vele Vlaamsche kringen, bitter geklaagd over de onvoldoende
toepassing van de jongste taalwetten, welke bestemd waren het Vlaamsche
rechtsherstel te helpen verzekeren en, als gevolg daarvan, de verdere ontploloiïng
van het Nederlandsche kultuurleven in de Vlaamsche gewesten te bevorderen.
Bij het departement van Financiën en de daarvan afhangende diensten is van een
eerlijke naleving der administratieve taalwet geen sprake. De douaneaangiften in de
meeste steden van het Vlaamsche land worden nog altijd in de Fransche taal
opgemaakt en de geheele administratie blijft, in merg en been, Waalsch. Het gaat
zelfs zóó ver, dat men, blijkens een parlementaire klacht, opgenomen in het Bulletijn
der Vragen en Antwoorden, de Nederlandsche vrachtbrieven te Oostende in het
Fransch vertaalt, alvorens ze in handen van de tolbeambten te geven.
In sommige andere departementen is het al niet beter gesteld met de eerbiediging
der wetten, die de gelijkstelling van het Vlaamsche met het Waalsche element in
België moeten verzekeren. Wij zouden hier namen kunnen opgeven van zeer hooge
ambtenaren, die verklaarden, dat zij de Vlaamsche wetten ‘aan hun zolen lappen’ en
dan ook nog niets hebben gedaan om deze wetten in toepassing te brengen. Niet
alleen het publiek maar ook het Vlaamsche personeel in algemeenen dienst ondervindt
den nadeeligen invloed van een dergelijke sabotage.
De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, die onder het toezicht van
den Minister van Verkeerswezen staat en, als alle andere soortgelijke lichamen, de
taalwetten moet eerbiedigen, weigert eveneens zich naar den geest van deze wetten
te gedragen. Op in het Nederlandsch geschreven brieven zullen de spoorwegbesturen,
in Vlaanderen en in de hoofdstad, in het Nederlandsch antwoorden, maar van een
gelijke verdeeling der ambten tusschen Walen en Vlamingen alsmede van een
bevrediging gevende vervlaamsching der spoorwegbesturen in Vlaanderen, wil de,
bijna geheel uit Walen samengestelde raad van beheer der Nationale Maatschappij
niet weten.
Wat de onderwijswet betreft, deze wordt in de meeste Brusselsche voorsteden al
evenmin toegepast als te Brussel zelf. Van een zichtbare verbetering is ook hier niets
te merken. Hetzelfde moet worden gezegd van het leger. Hoewel de bepalingen der
jongste militaire taalwet, op het papier, geen twijfel laten bestaan omtrent de taal der
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onderofficieren en soldaten in de z.g.n. ‘Vlaamsche eenheden’ blijven de officieren
zich in het Fransch tot de onderofficieren en dikwijls ook tot de
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soldaten richten en wordt, in garnizoensteden als Gent, Brugge, Leuven, Anfwerpen
enz., voor de legeradministratie en de mededeelingen, voor den ‘troep’ bestemd, nog
altijd, schier uitsluitend, van de Fransdie taal gebruik gemaakt. De meeste officieren
geven zich geen moeite om Nederlandsch te leeren en meenen, dat een beetje
‘soldatenvlaamsch’, een zeer armzalig mengsel van dialectvlaamsch en Fransche
bastaardworden, volstaan kan, in welke meening zij trouwens zullen worden gesterkt
door binnenkort te verwachten nieuwe ministerieele voorschriften betreffende de
talenkennis der officieren in actieven dienst.
Het Vlaamsche papieren-wettenarsenaal wordt met den dag aanzienlijker, maar
van de toepassing is vooralsnog in talrijke gevallen niet veel meer te zien dan een
treurige karikatuur.

J.B. Lotens †
Te Brussel is, OP 87-jarigen leeftijd, overleden de heer Jan Baptist Lotens, rustend
hoofdonderwijzer en oudste lid van den plaatselijken tak van het A.N.V.
De heer I otens. die, vele jaren geleden, een der eersten was, om zich, samen met
Johan Kesler, L. Delpire en andere verdwenen oud-gedienden onzer beweging, onder
de vlag van het Algemeen Nederlandsch Verbond te scharen, was, ook na den oorlog
nog, lid van het bestuur der nieuw opgerichte afdeeling Brussel van het A.N.V. In
deze hoedanigheid werd hem, gedurende eenige maanden, het waarnemend
voorzitterschap van den tak opgedragen. Tak Brussel zal de herinnering aan dezen
goeden, onrechten Vlaming en overtuigden Stam-Nederlander, trouw bewaren.

Uit de takken.
Er was Vrijdag 3 Februari van de zijde der leden van Tak B r u s s e l groote
belangstelling voor den door het bestuur ingerichten ‘Bonten Avond’. De voorzitter
zelf leidde de medewerkende ‘zangers, toonpelspelers, goochelaars, wonderkinderen,
dichters, pianisten en andere artisten’. allen leden van het A.N.V, met een geestig
woord in en openbaarde zich in den loop van den avond als ‘praatjesmaker’,
voordrager en zanger, in deze laatste hoedanigheid begeleid door Mr. Custers De
heeren P. Heuvelmans en Pieters droegen met Veel talent ernstige en luimige
Noordnederlandsche en Vlaamsche stukken voor; de jonge beer G. de Wette verraste
de aanwezigen met zijn buitengewoon verdienstelijk klavierspel; de heer C.J Hooijer
Jr. stak Koos Speenhoff naar de kroon en ook de heer W. Bijgersberg voegde er zijn
greintje zout aan toe. Er was bovendien gezorgd voor verrassingen en leuke
Hollandsch-Vlaamsche moppen. waarna de bijeenkomst met ‘Mijn Vlaanderen heb
ik hartelijk lief’ en het ‘Wilhelmus’ werd besloten.
Wegens onvoorziene omstandigheden moest het groot jaarlijksch
Vlaamsch-Hollandsch Verbroedpringsdansfeest van het A.N.V. tot 18 Maart, 's
avonds half negen, worden uitgesteld. Het zal plaats hebben in de prachtige zalen
van het verbondslokaal: Hotel Albert I-Terminus-Noord.
Vele leden van tak Brussel, daartoe door het bestuur uitgenoodigd, woonden Zondag
12 Februari, in het Museum voor Kunst en Geschiedenis, de lezing bij van
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generaal-majoor Le Cocq d'Armandville, van het Nederlandsch-Indische leger, over:
‘Ontdekkingsreizen bij de Papoea's, in Nederlandsch Nieuw-Guinee’.
Ook deze bijeenkomst is zeer geslaagd.
Zaterdag 25 Februari werd een folkloristische avond gehouden in den
Poesjenellenkelder van Toone IV aan de Hoogstraat.
In Maart wordt door de zorgen van tak Brussel het vierde eeuwfeest van den vergeten
Vlaamschen dichter J.B. Houwaert herdacht.
Het bestuur van den tak heeft bovendien besloten tot de oprichting van een kleine
tooneelafdeelng. Leden, die iets voor dit plan voelen, wordt vriendelijk verzocht dit
ter kennis te willen brengen van den voorzitter: Slotlaan 13, St. Lambrechts- Woluwe.
Tak Brussel wil verder, ter opluistering van sommige zijner kultuuravonden, zijn
eigen orkestje hebben. Musiceerende leden, die wenschen toe te treden, deelen dit
mede aan den voorzitter.
Prachtkalenders van het A.N.V. kunnen nog besteld worden bij den penningmeester
tegen den gunstprijs van 15 fr., te storten op postrekening 134,152 van G.J. Hooijer,
J. Jaurèslaan 47, Schaarbeek.
Leden, die, in beginsel, bereid zijn, deel te nemen aan de plechtige herdenking van
Willem van Oranje te Delft, op Paaschmaandag, worden vriendelijk verzocht dit,
zonder verwijl, aan het adres van den voorzitter te laten weten. Bij voldoende
belangstelling wordt een goedkoope gezamenlijke reis voorbereid.
***
Voor tak A n t w e r p e n sprak Mr. Lode Craeybeck, Kamerlid en dagbladschrijver,
Woensdag 8 Februari, over het verdrag van Oslo, in verband met de stoffelijke
belangen van den Nederlandschen stam. Spreker betreurde het, dat dit verdrag de
onderteekenende partijen niet vast bindt, legde nadruk op de noodzakelijkheid van
samenwerking tusschen de kleine volkeren van Noord-West Europa en behandelde
verder, in het licht der algemeene Europeesche verhoudingen, het vraagstuk der
Nederlandsch-Belgische toenadering op oeconomisch gebied. Zijn besluit was er
een van vertrouwen in den goeden wil der volkeren en van hoop op een betere
oeconomische toekomst, die ons ook een nieuwen opbloei der kultuur moet brengen.
Voor denzelfden, werkzamen tak had eenige dagen te voren de heer Buskens,
ambtenaar te Brussel, over de Vlaamsche bestuurswetten gesproken. Hij behandelde
al de voornaamste, sedert 1878, door het Belgische parlement aangenomen wetten,
welke erop gericht zijn verbetering te brengen in een toestand van ongelijkheid, die
nimmer had moeten bestaan en, jammer genoeg, nog altijd niet is verdwenen. De
heer Buskens stond langdurig stil bij de jongste administratieve taalwet van 28 Juni
1932 en bij de wet op het gebruik der talen bij het lager en het middelbaar onderwijs,
welke op het beginsel ‘taal der streek - onderwijstaal’, steunt en zekere
sanctiebepalingen bevat, die in de andere taalwetten nog niet voorkomen. De
Voorzitter van dpn tak, de heer Mod. Lauwerijs, dankte den bevoegden spreker voor
zijne zeer belangwekkende en degelijke uiteenzetting.
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Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mej. S.C.H. van Helsdingen. vroeger Batavia.
Mevr. J. Duisterhof, vroeger Koeala Simpang (Atieh).
J. de Reuver, vroeger Opzichter Og. Koleberes, Bandoeng.
L.G. Eggrink, vroeger Wonosobo.
H. Revseger, vroeger Nieuw Guineaweg 20, Batavia.
A.J. Schuitemaker, vroeger Riouwstraat 25, Bandoeng.
J.E. Römer, vroeger t.k. Billiton Mij., Manggar N.-I.
Mej. C. Reynvaan, vroeger Plantentuin, Buitenzorg O.-I.
Mevr. J.C. Korthals - Altes vroeger Pensione ‘Santa Cecilia’, Rome
F. van Braam Houckgeest, vroeger a/c. Yacimientos Petroliferos Fiscales.
Kilometro 3, Comodoro Rivadavia.
W.C. Hooft, vroeger Casilla de Correo 155, Comodoro Rivadavia.
J.W. Jezeer, vroeger Comodoro Rivadavia.
Th. Schneeman, vroeger opzichter Plantage Voorburg (Suriname).
C.W.J. Leemhuis, vroeger Somerset House, Bloemfontein (O.V.S.)
J.P.B. Leemhuis, vroeger Somerset House, Bloemfontein (O.V.S.)
J. Leemhuis, vroeger Somerset House, Bloemfontein (O.V.S.)
D.J. Kassteen, vroeger 38a Victoriaweg, Bloemfontein (O.V.S.)
J. Crabbendam, vroeger 6 Barness straat, Bloemfontein (O.V.S.)
C.H. Bennink, vroeger Bajeman 10, Magelang.
H.J.L. Beek, vroeger Laan-Van-der-Wijck 8, Buitenzorg.
E.E. van der Kam, vroeger Controleur, Sarolangoen.
Mej. E.E. Deighton, vroeger 1e H.I.S. Djetos, Sosrowidjajan. Jogjakarta.
F. Flameling, vroeger Badaän 33, Magelang.
D. Schafer, vroeger Soerabaia.
A. Langlois v.d. Bergh, vroeger Ond. Padang Brahrang, Bindjei
L.J. Visser, vroeger Deli Estates Engineering, Medan.
J.A.F. Kok, vroeger Padang.
C.M. Mühlnickel, vroeger Batavia.
W.P. Roodenburg, vroeger Badaän 27, Magelang.
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Zuid-Afrika
In memoriam Dr. N. Mansvelt.

Den 6en Februari 1933 is Dr. Nicolaas Mansvelt van ons heengegaan. Den 30en Juli
1852 was hij te Wassenaar geboren, hij had dus den ouderdom van 80 jaren bereikt.
Sedert 1900, gedurende 32 jaren derhalve, had hij in Nederland gewoond, waar
hij bij de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging en de Zuid-Afrikaansche
Voorschotkas werkzaam is geweest. Naar uit vele levensberichten in de pers blijkt,
heeft het jongere geslacht in de eerste plaats aan deze werkzaamheden gedacht, en
niet genoeg aan de hooge invloedrijke ambten, die hij voorheen in Zuid- Afrika had
bekleed.
Opgeleid tot onderwijzer, werd hij in 1874 beroepen naar Stellenbosch in de
Kaapkolonie, om aan het gymnasium docent te worden in de moderne talen. Zijn
groote paedagogische talenten bezorgden hem al spoedig grooten naam, die doordrong
tot in Transvaal. Daar te lande was men na het gedwongen heengaan van Ds. S.J.
Du Toit, die meer neiging voelde voor politiek en speculatie dan voor het onderwijs,
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dat hij schromelijk had verwaarloosd, meer dan drie jaar lang van een Superintendent
van Onderwijs verstoken geweest, en had men de loopende zaken door de ambtenaren
van het departement moeten laten afdoen. Het zoeken naar een geschikten Afrikaner
had niets opgeleverd em toen werd, van Afrikaansche zijde, Mansvelt genoemd. Hij
werd tot een bezoek aan Pretoria uitgenoodigd, ter wederzijdsche kennismaking, en
deze was van dien aard, dat hij werd aangezocht om zich aan het hoofd van het
onderwijs in de Republiek te stellen. Na eenige aarzeling gaf hij daaraan gehoor en
trad in 1891 op als Superintendent. Of deze stap, dien hij noode deed, tot zijn geluk
heeft bijgedragen, is de vraag; stoffelijk voordeel heeft hij er zeker niet van genoten.
Maar welk een vooruitzicht werd hem geopend! In plaats van in een kleine stad
les te geven in een enkel vak langs bepaalde lijnen, die door anderen waren getrokken,
werd hem in Transvaal de gelegenheid geboden zelf de bakens te mogen uitzetten,
zoo wijd als hij wilde bijna, en daarbinnen op alle gebied te scheppen, te organiseeren
en te verzorgen. Het was een ambt, waarbij hij, die er toe geroepen werd, vol
vertrouwen noodig had, en hij is zoo gelukkig geweest dat vertrouwen te hebben
genoten tot het einde van zijn loopbaan.
Haast onberekenbaar is de invloed op cultureel gebied door hem uitgeoefend. Een
Nederlander, kersversch uit Europa, had op zijn plek niet hetzelfde kunnen tot stand
brengen. In de Kaap zou men zulk een persoon steeds met wantrouwen hebben
bejegend. Maar Mansvelt had het unieke voordeel, dat men hem daar kende,
waardeerde en vertrouwde. Daarbij kwam, dat hij ook in den Vrijstaat geen onbekende
was gebleven. In geheel Hollandsch sprekend Zuid-Afrika luisterde men dus naar
zijn stem en gaf er dikwijls gehoor aan.
Zelfs de jonge Afrikaners in de Kolonie, de voorvechters van het Afrikaansch,
stonden niet antipathiek tegenover hem, al was het onderwijs in de Transvaal in
overeenstemming met de wenschen van Regeering en bevolking op
Hoog-Hollandschen leest geschoeid. De Afrikaansche-taalbeweging, die van de
Kaapkolonie uitging, was slechts in geringe mate in den Vrijstaat doorgedrongen en
in Transvaal door slechts enkelen welkom geheeten. In Stellenbosch echter had
Mansvelt reeds van zijn belangstelling in dezen cultuurstrijd blijk gegeven in woord
en geschrift. De Kapenaars wisten dus, dat zij in hem geen tegenstander behoefden
te vreezen, en in Transvaal heeft men er geen kwaad in gezien en er hem geen verwijt
van gemaakt.
In 1891 dan toog Mansvelt te Pretoria in overleg met President Krüger en mij aan
den arbeid; het volgende jaar reeds werd zijn onderwijswet, een wijziging van die
van 1882, door den Volksraad bekrachtigd. Het hoofdbeginsel van die wet1)) was:
dat het de taak der ouders is te zorgen voor het onderwijs hunner kinderen, en dat de
Staat zijne bemoeiingen met het schoolwezen beperkt tot
A. Het aanmoedigen en ondersteunen van het ‘particulier initiatief’ bij de burgerij;
B. het schoolopzidit in de van staatswege gesubsidieerde scholen;
C. het stichten van een inrichting voor Hooger Onderwijs, voornamelijk ter
opleiding van ambtenaren en onderwijzers.
In 1896 kwam een speciale regeling voor de Goudvelden tot stand, waarbij de
Regeering gemachtigd werd op staatskosten schoolgebouwen op te richten, het
1) Zie De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs, uitgave van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, 1900 (als Groenboek).

De firma Van der Kamp te Groningen had reeds in 1899 een handige
verzameling van Wetten en Besluiten, regelende het Onderwijs in de Z.A.R.,
uitgegeven, met Voorwoord en Toelichting van Mr. H.W. Blaupot ten Cate.
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noodige personeel te benoemen en te bezoldigen, en verder die scholen geheel als
staatsinrichtingen te onderhouden.
Daarbij is het niet gebleven. Voortdurend heeft Mansvelt aan uitbreiding en
verbetering van het onderwijs gedacht. Het is hier niet de plaats om daarover een
verhandeling te geven of den lof te zingen. Voldoende zij het te vermelden, dat de
inzending van zijn Departement op de Parijsche Wereldtentoonstelling van 1900
zoowel voor het Lager als het Middelbaar Onderwijs bekroond is met de hoogste
onderscheiding, den Grand Prix, en dat Dr. Mansvelt, die reeds in 1894 honoris causa
te Utrecht doctor in de letteren was geworden, in 1900 is opgenomen onder de ridders
van het Legioen van Eer.
Aan dezen gezegenden werkkring is door Engeland in hetzelfde jaar op wreede
wijze een einde gemaakt, en Dr. Mansvelt heeft zelfs Zuid-Afrika moeten verlaten,
ontvluchten eigenlijk. Hij is er niet terug geweest, maar zijn naam zal er blijven leven
als die van een der grootste onderwijsmannen, die Zuid-Afrika gekend heeft.
W.J. LEYDS,
Oud-Staatssecretaris en Oud-Gezant der Z.A.R.

Herinneringen aan den tweeden Vrijheidsoorlog.
Eenige honderden hebben gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheid in ons
Stammuseum de tweede tentoonstelling van herinneringen aan den 2den
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vrijheidsoorlog, welke de Commissie in Nederland voor het Oorlogsmuseum te
Bloemfontein in 1932 had bijeenverzameld, te bezichtigen.
De tentoonstelling, een vervolg op de eerste, ter herinnering aan President Krügers
geboortedag, 10 October 1931 in die maand gehouden, werd ditmaal geopend op 13
Februari. Deze dag was uitgekozen, omdat die in de geschiedenis van Zuid-Afrika
ook een belangrijke dag is; immers op 13 Februari 1853 werd de grondwet van
Transvaal geproclameerd en vlag en wapen vastgesteld.
Behalve de nieuwe reeks oorlogsherinneringen, had de blijvende tentoonstelling
van ons Stammuseum, op Zuid- Afrika betrekking hebbend, veel bekijks in Laan 34.
Het waren drukke dagen voor de inrichters: de heeren Fred. Oudsdhans Dentz,
Secretaris der Commissie, P.J. van Dodeweerd, J.J. van Oostveen en F. Schoof, die
evenals in 1931 en bij de voorbereiding en tijdens de tentoonstelling hun gewaardeerde
diensten bewezen en inlichtingen gaven aan de vele bezoekers.
Inzendingen waren ontvangen van: Aug. Heyting, J.H.J. Sikemeier, G. Bouricius,
Mej. J.A. Lorentz, J. Lieverst, F.A.H. Stam, M.J.H. Graaman, P. Groeneveld en Fred.
Oudschans Dentz, allen te 's-Gravenhage, Prof. Dr. J.Ph. Vogel te Leiden, Mels J.
Meyer Sr. en J.H.H. Asbeck Brusse te Haarlem, Mevrouw I. Ameshoff geb. Baronesse
van Ittersum te Parijs, Mevrouw Douairière E. d'Aulnis de Bourouill geb. Twiss te
Utrecht, Jhr. J.F.O. van Panhuys te Oosterbeek, Mej. W.J. Schipper te Rotterdam, J.
Lugten te Breukelen, Mr. B. de Gaay Fortman te Amsterdam, C. van Son te Dordrecht
en Dr. H.J. Kiewiet de Jonge te Nyon (Zwitserland).
Andermaal is gebleken hoe de liefde voor de ‘Boeren’ onder de Nederlanders in
Nederland en in den vreemde nog onverzwakt voortleeft.

Neerlandia. Jaargang 37

Gedeelte der Zuidafrikaansche afdeeling van ons Stammuseum in Laan 34, 's-Gravenhage.

Leden, werft vooral in dezen tijd, Nieuwe leden!

Afdeelingen
Alkmaar.
Deze afdeeling heeft zich aangesloten bij de plaatselijke commissie ter herdenking
van Willem van Oranje, waarin voor de afdeeling zitting heeft genomen haar
voorzitter, baron Van Fridagh, burgemeester van Schoorl.

's-Gravenhage.
27 Jan. gaf deze afdeeling, die hare leden verwent, een avond met voordrachten van
Mr. A.W. Kamp. Een onvervalscht Nederlandsche avond. Er was stemming in de
zaal van den Kunstkring, onder de steenen gewelven der oude Ridderzaal, de warmte
van ronde, Hollandsche gemoedelijkheid.
‘Ga uit dan over land en zee
de wijde zee met wimpels en met vlaggen,
met hare gronden ongepeild.
het wolkenheir, waar Uw verlangen wijlt....’
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Zoo leidde de voordrager met zijn ‘Lied’ den avond in. En hij voerde zijn toehoorders
verder naar die ‘zee der menschen’, liet hen lachen om het toch eigenlijk wrange
‘Oudjaar voorheen en thans’:
Thans gaat het anders in dit land,
alle traditie gaat aan kant:
men viert Oudjaar in bacchanalen,
in grill-room en in restaurant’.

Een soortgelijk leed over slecht modernisme klonk uit den spot van ‘Huislijkheid’.
De humor sprankelde voortdurend. Wij sluiten ons gaarne aan bij de hulde, den
dichter-voordrager, bij zijn zilveren jubileum gebracht.
De tweede voordracht, in de door de Afdeeling ingerichte reeks ‘Herdenking van
Prins Willem van Oranje’, werd gehouden door Dr. C. Dönges, conservator van den
Wilhelmturm te Dillenburg. Hierin werden behandeld de betrekkingen tusschen den
Prins en zijn stamland Nassau-Dillenburg.
H.M. de Koningin-Moeder woonde het eerste gedeelte bij, waarin een aantal
lichtbeelden werd vertoond, betrekking hebbende op de geschiedenis van Dillenburg
en het geslacht der Dillenburgsche graven. Dr. Dönges besprak de jeugd van den
Prins, zijn eerste lessen op de door zijn moeder Juliana van Stolberg ingerichte
hofschool, zijn vertrek in 1544 naar Brussel; dan zijn latere bezoeken en zijn komst
in 1567 ter voorbereiding van den strijd tegen Alva. In de toen volgende jaren was
Dillenburg door de aanwezigheid van Willem ‘het middelpunt der wereld’. In 1568
werd Maurits hier gedoopt. De Nassau- Dillenburgsche landen en de grafelijke familie
hebben Prins Willem met goed en bloed in zijn Nederlandschen vrijheidsstrijd
bijgestaan. De Willemstoren is gesticht ter gedachtenis aan den grooten Nassauer.
Spr. besloot met den wensch, dat de eeuwenheugende banden in stand mogen
blijven.

Maastricht.
26 Januari heeft Prof. Nolet voor deze afdeeling en een uitgelezen gezelschap
genoodigden een voordracht over Prins Willem van Oranje gehouden. De spreker
werd ingeleid door den voorzitter, Dr. Endepols, die in zijn openingswoord deed
uitkomen, dat Maastricht den Prins dankbaar moet zijn, omdat hij het deel deed zijn
van het Nederlandsch staatsverband, waardoor het zich naar eigen aard heeft kunnen
ontwikkelen.
Prof. Nolet heeft daarna een doorwrochte herdenkingsrede uitgesproken, waarbij
hij uitging van het lager onderwijs, dat hij zelf te Maastricht bij de broeders had
genoten, wier houding tegenover den grondlegger van Neerlands onafhankelijkheid
is saam te vatten in den term ‘gereserveerde sympathie’.
Spr. acht het 'n vooruitgang der geestesgesteldheid, dat de Nederlandsche
katholieken thans van harte deelnemen aan de herdenking. Zijn rede was een
beschouwing van katholiek standpunt, dat spreekt, d.w.z. niet uitsluitend een
verheerlijking der groote nationale figuur, maar liep niettemin uit op de slotregels
van het volkslied van Limburg,
Waar aan 't oud' Oranjehuis
't Volk blijft hou' en trouw,
Met ons roemrijk Nederland
Eén in vreugd' en rouw.
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Mededeelingen
Den 9den Februari werd op het graf van ons eerelid Dr. J.Th. de Visser op de
begraafplaats ‘Crooswijk’ te Rotterdam een gedenkteeken onthuld met een toespraak
van Jhr. Mr. D.J. de Geer, minister van Financiën. Mr. J.A. de Visser aanvaardde
het gedenkteeken namens de familie. Ons Hoofdbestuur was daarbij vertegenwoordigd
door zijn algemeenen voorzitter.
Den 25sten Februari ontving het D.B. aan een noenmaal, den heer Dr. J. van Hinte,
den schrijver van het bekende standaardmerk ‘Nederlanders in Amerika’.

St. Nicolaasfeest van de Nederlandsche Vereeniging te Rio de Janeiro, 5 December 1932.

De heer Van Hinte is kort geleden teruggekeerd van een studiereis door Britsch
Indië, Australië en Zuid-Afrika, met het doel, ook in die gebieden een indruk te
krijgen van de plaats, die de Nederlandsche stam daar inneemt en de rol, die hij daar
vervult.
Dat de heer Van Hinte daarbij gelegenheid vond ook voor het A.N.V. banden aan
te knoopen, geeft hem recht op onze groote erkentelijkheid.

H.J. Vooren. †
Als slachtoffer van de griep overleed 8 Februari op 51-jarigen leeftijd de heer H.J.
Vooren, oud-onderwijzer van Curaçao, die de laatste jaren veel van zijn vrijen tijd
aan zorg voor ons stammuseum besteedde. Met groote liefde heeft nij daaraan zijn
krachten gegeven, ook voor andere hulp en ten hoofdkantore van ons Verbond deed
het Dag. Bestuur nooit vergeefs een beroep op zijn medewerking. Wij gedenken hier
met dankbaarheid dezen goeden vriend van het A.N.V.

18de Dietsch Studentencongres.
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De achttiende in de reeks der Dietsche Studentencongressen zal van 1 tot 4 April in
Nijmegen gehouden worden. De beteekenis dezer jaarlijksche samenkomsten van
de Grootnederlandsche studeerende jeugd, welke zich ondanks de moeilijke
tijdsomstandigheden handhaven en daarmee het best hun leefkracht bewijzen,
behoeven wij hier niet nader uiteen te zetten.
Uit de belangrijke spreekbeurten vermelden we de voordracht van Victor Leemans
over de ‘Europeesche Jeugdbeweging’, waarin de waarde van een gezond, nationaal
bewustzijn zal worden aangetoond. Niet minder belooft de beschouwing, welke Ernst
van der Hallen zal houden over ‘de rol van het tooneel in den Vlaamschen strijd’.
En de maand, waarin het congres gehouden wordt, geeft als vanzelf aanleiding den
grondlegger van Neerlands onafhankelijk volksbestaan te herdenken.
Wij wekken Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche studenten op dit 18de
congres in de stad van Karel den Grooten bij te wonen, opdat de band tusschen de
Dietsche jeugd wederom hechter worde aangesnoerd.

Voor Afdeelingsavonden.
Jonkvr. C. Witsen Elias, Passeerdersgracht 14 te Amsterdam, stelt zich beschikbaar
om in herdenkingsbijeenkomsten ter eere van Prins Willem van Oranje toepasselijke
gedichten, o.m. geuzenliederen voor te dragen.

Crisisherinneringen.
De firma C.H.D. van der Loo, Anna Paulownastraat 21, te 's-Gravenhage, brengt
wapenplaatjes in den handel, in mooie kleuren uitgevoerd en den indruk gevend van
gebrand glas. Zij zijn versierd met de wapens van het Koninklijk Huis, Nederland,
de elf provinciën en de grootste steden van Nederland, bedoeld als een blijvende
herinnering aan deze moeilijke tijden en den grooten crisisnood en kunnen op
verschillende gebruiksvoorwerpen worden toegepast.
Wij maken er hier melding van en bevelen ze aan, omdat van de bruto-opbrengst
25% ten goede komt aan het Nationaal Crisiscomité en de plaatselijke Crisiscomité's.

Vlaanderen door de eeuwen heen.
Met de 24ste aflevering is thans de uitgave van dezen herzienen druk van het
standaardwerk over Vlaanderen voltooid. Onder leiding van Jan Denucé en J.A.
Goris is het een geheel nieuwe en tot op heden bijgewerkte beschavingsgeschiedenis
van ons stamgebied in België geworden.
Samenstellers, medewerkers en uitgevers (Elsevier en Standaard- Boekhandel)
gaven een lofwaardig en vruchtbaar voorbeeld van Noord- en Zuidnederlandsche
samenwerking en hebben alle eer van hun werk, dat we nader hopen te bespreken.

Willem-de-Zwijgeruitgaven.
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Het was te verwachten, dat de herdenking van den geboortedag van den Vader des
Vaderlands een stroom van gelegenheidsgeschriften over Nederland zou uitstorten
en het is de vraag, of een te veel hier niet het doel voorbijschiet en de belangstelling
zal verslappen in plaats van aanwakkeren. Wij kunnen er met onze beperkte
plaatsruimte niet aan denken
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al die uitgaven te bespreken, de geschiedenis zou te eentonig worden.
Naast het officieele gedenkboek zijn verschillende min of meer populaire
levensbeschrijvingen verschenen. Het boek van Kapt. Den Hertog kondigden we
reeds aan. Sedert kwamen nog een viertal op onze redactietafel aandacht vragen.
Populair en wetenschappelijk tevens is de bij Tjeenk Willink te Haarlem verschenen
beknopte hooggestemde studie van Prof. Knappert, die voornamelijk putte uit 's
prinsens brieven en berichten van tijdgenooten en zoo een zuiver beeld schetste van
den ‘vader des vaderlands, dewelke den dienst van de Nederlanden meer heeft geacht
dan de welvaart en den voorspoed van zich en de zijnen’, zooals op zijn praalgraf te
Delft is gebeiteld.
De bekende kinderschrijver Stamperius zorgde voor een kloeke, door A. Ising
verluchte levensbeschrijving voor de jeugd en de uitgevers Gebr. Kluitman te Alkmaar
zorgden voor een keurige uitgaaf.
Van bescheidener omvang en prijs is een met tal van prentjes verlucht werkje van
J. Lens, hoofd der Prins-Willemschool te 's-Gravenhage, uitg. Oosterbaan en Le
Cointre te Goes, terwijl iemand, die zich achter den schuilnaam Betsy verbergt, den
Prins ‘voor jong Nederland’ schetste als ‘ge loofs- en vrijheidsheld’ en haar
pennevrucht liet uitgeven door Bredee te Rotterdam met teekeningen van Meischke.

Gedenkpenningen.
De Koninklijke Begeer laat geen belangrijke vaderlandsche gebeurtenis of herdenking
voorbijgaan, zonder ze in metaal te vereeuwigen. Het spreekt vanzelf, dat de huldiging
van Willem van Oranje in de volgende maand haar een welkome gelegenheid was,
haar reeds zoo rijke reeks gedenkpenningen met een in verschillenden omvang en
metaal verkrijgbare beeltenis van den nationalen held bij uitnemendheid te
vermeerderen.
Wij geven er hieronder een afbeelding van, die genoegzaam voor zich zelf spreekt
om een beschrijving te kunnen ontberen.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Y.F.A. Pesie, Obrechtstraat 72,

's-Gravenhage.

J.C.H. Adelink, Van-Loostraat 94,

's-Gravenhage.

H. Snatager, Hugo-de-Grootstraat 23,

's-Gravenhage.

Allen opg. door Mevr. W.
Bloem-Maas,
Scheveningen.
J.C. Logger, Gep. Gen. Maj., Sleedoornstraat 5,

's-Gravenhage.
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H. Bos, Fred.-Hendriklaan 116,

's-Gravenhage.

A.M. Polderman, Hoofd eener O.L.S., Valkenboschkade 's-Gravenhage.
494,
Opg. door den heer Th. H.
Elfers.
Dr. A. van de Poel, Hoofdredacteur v.h. Dagblad van
N. Brabant, Engelbert-van-Nassauplein,

Breda.

Opg. door het Bestuur der
Afd. Breda.
Mej. Zr. S.G. Abbink, ‘Eudokia’, Bergweg 323,
Rotterdam.
H.J. Schoorel, Goudsche Rijweg 83a,

Rotterdam.

M. Dekker, Essenburgstraat 45,

Rotterdam.

W. de Bruyn, W.-Buytenwechstraat 186c,

Rotterdam.

Gedenkpenning voor Wilem van Oranje van de Koninklijke Begeer.

L.C. Ouweneel, t/h. Mevr. Wed. Crucq, Hillevliet 117b, Rotterdam.
Allen opg. door het bestuur
der Afd. Rotterdam.
Dr. J. Fernhout, Rector Chr. Lyceum, Veerallee,

Zwolle.

Mej. Sticu Eelsingh, Kunstschilderes, Ossenmarkt,

Zwolle.

Mr. L.Th. Rakers, Sassenstraat 8,

Zwolle.

Mr. J. Treep, Voorstraat 23a,

Zwolle.

Mr. K.F. Klejau, Korte-Kamperstraat 31,

Zwolle.

Allen opg. door het bestuur
der Afd. Zwolle.
Mevr. Klaassen geb. Will, Noordstraat 54,

Terneuzen.

Opg. door het bestuur der
Afd.
Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.
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Mej. E. van Boven, Leerares a/d. Vakschool voor
meisjes, t/h. Dames Hoogwerf, Noordeinde,

Brielle.

Opg. door het bestuur der
Afd. Voorne en Putten.
Mevr. H.A.M. Hoog-d'Engelbronner, Brederodestr. 44, Haarlem.
Mevr. W.J. de Jongh-van Geuns, v.-Hogendorpstr. 2,

Haarlem.

B.J.E. Ter Clavers-de Blank, Prof.-Kam.-Onneslaan
137a,

Schiedam.

Groep Nederl. Antillen.
A.C. Moulijn, Arts, Pam-Am Hospitaal,

Aruba.

D.R. Bolivar, Consul in Venezuela,

Aruba.

F.J.J. Corver, Gouv. Ambtenaar,

Aruba.

A.F. de Boer,

Aruba.
Allen opg. door het bestuur
der Afd. Aruba.

Groep Suriname.
E.R. Sporkslede, Verbandmeester Buitengasthuis,
Hoogestraat B.R. 84,

Paramaribo.

Groep Vlaanderen.
C. Vlaminck, Onafhankelijkheidstraat 94,

St.-Jans-Molenbeek.

P. César, Piersstraat 65,

Brussel.

L. Sauter, Poincarélaan 50,

Brussel.

A. Boon, Brusselstraat 133,

Groot-Bijgaarden.

G. De Wette, Ophaalbrugstraat,

St.-Lambrechts-Woluwe.

Allen opg. door den heer
M.J. Liesenborghs.
C. van Damme, Schuttershofstraat 53,

Antwerpen.

Opg. door het bestuur van
Tak Antwerpen.
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Buitenland.
Ir. H.P. Buisma, Directeur Philips gloeilampenfabriek,
Newcastle N.S.W.
Lammers, Dir. Holland-Australië Lijn, George-Str.,

Sydney N.S.W.

Dr. Delprat, Geneesheer,

Sydney N.S.W.

A.L. Andriesse, Lindfield,

Sydney N.S.W.

A. den Hertog, Vertegenw. N.V. Philips, St. Carwijne, Sydney N.S.W.
28 Burrawong Avenue, Clifton Gardens, Mosman
G.D. Delprat, ‘Keynsham’ Mandeville Crescent, Toorak Melbourne
(Victoria-Australië).
Burghardt, 130 Gray str.,

East Melbourne
(Victoria-Australië).
Allen opg. door Dr. J. van
Hinte, Amsterdam.
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Willem van Oranje.
De Groei van zijn Heldendom.
Heldenvereering is voor jonge menschen tegelijk een levensbehoefte en een voorrecht.
Een levensbehoefte: omdat zij, alle zelfverzekerdheid ten spijt, zich diep-in bewust
zijn van hun tekort aan middelen en levenservaring om reeds groote daden te
verrichten. Zij hebben zich nog te beperken tot idealen, tot plannen, tot verlangens.
Zij dróómen nog van de toekomst, die zij in hun verbeelding grootsch en geweldig
zien en daarom hebben zij dringend behoefte aan schitterende figuren uit Verleden
en Heden om hun tot voorbeeld te strekken. Zij hebben helden noodig, helden van
elk formaat en elke soort, begrensd tusschen Lagendaal en Napoleon.
Een voorrecht: omdat alleen de jeugd haar helden waarlijk vereert, ongebreideld
en in den schoonsten zin van het woord, want haar onstuimige bewondering wordt
niet geremd door nuchtere overwegingen en door dien vaak al te bezadigden
kijk-op-de-dingen van ouderen.
Op deze grondgedachten voortbouwende, zou men dus de gevolgtrekking mogen
maken, dat de feestelijke herdenking van den geboortedag van Prins Willem van
Oranje, den Vader der Vaderlands, meer dan gewone beteekenis heeft voor jong
Nederland. Hij was en is immers onze Vrijheidsheld, de grondlegger van ons
zelfstandig volksbestaan, de eerste en grootste onzer Oranjevorsten. En jong Nederland
weet dat. Het wordt op de scholen onderwezen en met feiten, data en jaartallen
gestaafd en opgesmukt.
Maar toch dringt de vraag zich op of de jeugd, ondanks dit alles, in den mensch
Willem van Oranje ook intuitief den held heeft gevonden, die beantwoordt aan haar
eigen fantastische eischen.
In het stellen van de vraag schuilt reeds de twijfel. Helden der jeugd zijn gemeenlijk
mannen, wier leven een aaneenschakeling was van romantische avonturen, van
schitterende krijgsbedrijven en grootsche overwinningen. En dat van Willem den
Zwijger was juist in zijn grootsten tijd een lange aaneenschakeling van
teleurstellingen, tragedies en nederlagen.
Als veldheer heeft hij gefaald en zijn werk als staatsman, als leider van een
opstandig volk, was een eindelooze, vermoeiende worsteling tegen sluwe intriganten,
tegen verdachtmaking en tegen Hollandsche lauwheid. Hij stormde niet als Egmond
met bravour op elken vijand in, hij was niet als Lodewijk een geestdriftige
vechtersbaas. Kortom, hij was geen figuur, die een jeugdig gemoed snel en
gemakkelijk tot spontane bewondering dwingt. Maar wanneer de huidige Herdenking
de jeugd tot nadenken stemt, dan zal zij zonder eenigen twijfel ook den persoonlijken
moed en het zeer bijzondere heldendom van Willem van Oranje ontdekken en
waardeeren.
Want dat heldendom is langzaam maar zeker gegroeid met zijn karakter en uit den
nood der tijden. Hij werd een stille, hardnekkige strijder, die elk zijner besluiten
wikte en woog, maar deze dan ook uitvoerde met die beslistheid, met dien moed en
die volkomen negatie van eigen belangen, die hem in de zwaarste beproevingen tot
toeverlaat van een heel volk maakten. Hij werd de prachtige, sterke mensch, die den
vrijheidsstrijd der Nederlanden tot zijn laatsten snik heeft geleid en die door zijn vast
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vertrouwen en groote zedelijke kracht den grondslag heeft kunnen leggen voor onze
onafhankelijkheid.
Maar hij is dit alles eerst geworden na jaren van lijden en verguizing, die hem
hebben gelouterd, die van den schitterenden, lichtzinnigen Bourgondischen edelman
een diep-godsdienstig mensch hebben gemaakt, die niets meer voor zichzelf vroeg,
doch slechts streed voor een ideaal, geloofsvrijheid en vrijmaking der Nederlanden.
Afstamming en kinderjaren hebben daartoe den grondslag gelegd. Hij is immers
opgegroeid in de prettige, degelijke sfeer van de eenvoudige kasteelhuishouding op
het Slot Dillenburg, een sfeer, waarop zijn moeder, de vroom-protestantsche Juliana
van Stolberg, haar stempel had gedrukt. Daar, in het oude, sterk ommuurde kasteel
op een der beboschte heuvels van het Westerwald, in de typisch feodale, trouwhartige
omgeving van 'n eenvoudig Duitsch gravengeslacht, is de kiem gelegd voor die
hooge, nobele rust, die zijn later leven heeft gekenmerkt.
Toch zal Junggraf Wilhelm, zooals hij daar heette, ongetwijfeld gedroomd hebben
van een toekomst, die hij opbouwde uit de verhalen en overleveringen, waarin zijn
voorvaderen, waaronder vele dappere ridders en vechters-
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bazen, een groote rol vervulden. Dat die toekomst aanvankelijk nog grootscher zou
worden dan die van zijn stoutste droomen, zal hij echter nimmer hebben gedacht.
De groote verandering kwam op zijn elfde jaar, toen zijn neef René van Ohâlon
sneuvelde en hem bij testament tot erfgenaam van al zijn goederen benoemde. Zoo
kwam hij, mede door de goedgunstige beschikking van Keizer Karel V, in het bezit
van vele rijke goederen in de Nederlanden en Frankrijk, waaronder ook het Prinsdom
Oranje. En zoo werd hij als Prins van Oranje verder opgevoed aan het Hof van den
Keizer te Brussel en moest hij terugkeeren tot de Katholieke kerk. Een geweldige
verandering in zijn jonge leven. Want als page en spoedig ook als gunsteling van
Karel V, in de weelderige, lichtzinnige omgeving van het Keizerlijk Hof, die geheel
en al afweek van den eenvoud op Dillenburg, leerde hij een nieuwe wereld kennen
en maakten de onschuldige jongensdroomen plaats voor meer bereikbare en in menig
opzicht andere verlangens.
Zijn ster klom gestadig. Hij werd een gezien en bemind Bourgondisch edelman,
wien de Keizer gunst op gunst bewees. Zijn huwelijk met Anna van Egmond, gravin
van Buren, voegde nieuwe en rijke goederen toe aan zijn reeds omvangrijk bezit en
toen tenslotte, na den troonsafstand van Karel V, diens zoon Philips hem tot Ridder
van het Gulden Vlies en Lid van den Raad van State benoemde, was hij een der
allervoornaamste edelen, een der Grooten van de Nederlanden geworden.
Door deze snelle stijging naar een invloedrijke, hooge positie was de eenvoud tijdelijk
uit zijn karakter verjaagd of althans overvleugeld door andere verlangens. Hij voelde
de macht, die zijn rang hem verschafte en hij wilde die gebruiken en handhaven.
Vooral tegenover Philips, wiens ingrijpende maatregelen met betrekking tot het
bestuur over de Nederlanden maar al te dikwijls tegen de adviezen van den Raad van
State in werden genomen. En mochten ook de kettervervolgingen hem als mensch
tegen de borst hebben gestuit, ook het feit, dat hij als Groote van den lande te weinig
invloed kon doen gelden, heeft hem ongetwijfeld mede tot verzet geprikkeld. Verzet
tegen de machiavellistische politiek van Granvelle, tegen de verscherping der
bloedplakkaten, tegen de weifelachtige houding van de Landvoogdes Margaretha.
Hij en de Nederlandsche edelen voelden zich gepasseerd en tekort gedaan, nadat zij
zich bewust waren geworden van hun feitelijke machtspositie tegenover het
autokratisch bewind. Daarnaast hebben de verarming en onderdrukking der bevolking,
de groote uitbreiding van het protestantisme en de gebeurtenissen in het buitenland
geweldigen invloed gehad op zijn houding, die steeds krachtiger werd en ten top
steeg in de bijna revolutionaire redevoering in den Raad van State op 31 December
1564.
Hij heeft echter den wettigen weg niet verlaten, voordat al zijn pogingen hadden
gefaald. Ook in de dagen van het Compromis en den Beeldenstorm heeft hij zijn
plicht jegens den Koning vervuld, het laatst door de opstandige beweging te
Antwerpen te onderdrukken. Had hij in die dagen naar de macht willen grijpen, hoe
gemakkelijk zou het hem gevallen zijn zich aan het hoofd der felle Calvinisten te
plaatsen. Misschien zag hij met zijn vooruitzienden blik op dat oogenblik nog geen
heil in verzet met de daad, misschien ook stuitte het hem tegen de borst als Prins van
Oranje gemeene zaak te maken met opstandelingen uit de heffe des volks.
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In elk geval trok hij zijn verstandige conclusies uit de gebeurtenissen. Hij verliet
de Nederlanden, wetende, dat hij daarmee een zware verdenking op zich laadde en
zijn rijke goederen zeer waarschijnlijk prijs gaf. Immers zijn spionnen hadden hem
reeds gemeld, dat Madrid hem vijandig gezind was.
Van dat oogenblik groeide zijn heldendom uit de puinhoopen van zijn eens zoo
schitterend bestaan. Beroofd van goederen en waardigheden, was hij niet meer dan
een verarmde banneling, levend bij de genade van zijn Nassausche familie en
bevriende Duitsche vorsten. Pogingen om zich te herstellen door gewapende invallen
in de Zuidelijke Nederlanden faalden jammerlijk door geldgebrek. In de jaren
1568-1572 werd hem slag op slag toegebracht, totdat hij tenslotte onverschillig was
geworden voor zijn persoonlijke zaken, totdat het bezit van aardsche goederen geen
waarde meer voor hem had en uit de loutering van het lijden een diep-godsdienstig
gevoel baan brak.
Toen ging hij alleen en berooid naar Holland, waar tal van steden zich tegen Spanje
en vóór den Prins hadden verklaard. Toen had hij nog slechts één gedachte, één doel:
de bevolking der Nederlanden te bevrijden van dezelfde tirannie, die ook hemzelf
zoo zwaar had getroffen. Hij haakte niet meer naar persoonlijke macht, niet meer
naar herstel van zijn positie en evenmin naar het bezit van zijn goederen. Hij stelde
zich in dienst van het volk en in dienst van de Staten voor een bijna onmogelijken
strijd tegen den machtigen overheerscher. En in dien strijd werd hij een held in den
schoonsten zin van het woord.
Hoeveel tegenstand, hoeveel onwil en lauwheid heeft hij moeten overwinnen om
inderdaad den grondslag voor onze vrijheid te kunnen leggen. Nu eens grooter, dan
weer kleiner groepen steunden hem en het aantal zijner aanhangers en medestrijders
wisselde met den dag. Hoe verder zijn doel reikte, hoe verder hij in de toekomst zag,
hoe minder men hem kon volgen. Ging het om het behoud of het verzet van een stad,
om den strijd tegen Alva's wreede troepen, dan toonde het volk kracht en
uithoudingsvermogen genoeg. Maar tastte hij verder, zag zijn staatsmansblik uit naar
vereeniging van provinciën, predikte hij verdraagzaamheid, vroeg hij samenwerking
lusschen alle gewesten, dan werden velen schuw en wantrouwend. Vereeniging van
Noord en Zuid door de Pacificatie van Gent werd niet ten volle begrepen en alleen
de Unie van Utrecht vond tot op zekere hoogte instemming. Soms vond hij prachtigen,
spontanen steun, dan weer slechts tegenwerking en verguizing.
Maar onder alle omstandigheden bleef hij onwankelbaar trouw en standvastig de
eenmaal opgenomen taak volvoeren. Hij ging niet heen in de dagen, waarin men hem
alleen liet staan; hij holde niet doldriftig door, wanneer men hem steunde en toejuichte.
Dag aan dag was zijn leven in gevaar, doch geen oogenblik liet hij zich daardoor
van zijn weg dringen. Noch de bedreiging met sluipmoord, noch de uitvoering daarvan
konden hem doen versagen. En wanneer ooit iemand voor zijn land en zijn volk als
een held gevallen is, dan is het Willem van Oranje geweest, wiens laatste woorden
en gedachten een bede waren voor het welzijn van zijn volk.
Dapperheid noch schitterende krijgsbedrijven, van welken veldheer ook, kunnen
worden afgewogen tegen den heldenmoed van den Vader des Vaderlands.
Mogen oud en vooral jong Nederland dit beseffen in deze dagen, waarin wij deze
grootste figuur uit onze historie herdenken.
Den Haag, Maart 1933.
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A. DEN HERTOG.
Geef dit nummer van Neerlandia ter lezing aan hen, die nog geen lid zijn
van het Algemeen Nederlandsen Verbond.
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Het slot Dillenburg vóór de verwoesting 1760. (Naar een teekening van Catharina Helena Dörrien,
eigendom van het Oranje-Nasau Museum te 's-Gravenhage.)

1. Frederik Hendrik, 2. Amalia van Solms, 3. Frederik V, keurvorst van den Paltz met gemalin en
kinderen, 4. Maurits, 5. Philips Willem, 6. Willem II, 7. Louise Henriette, 8. Louise de Coligny, 9.
Willem I. (Cliché uit Willem van Oranje, door A. den Hertog, A.W. Sythoffs Uitg. Mij., Leiden)
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Het Wilhelmus.
Wij willen in dit artikel over ons volkslied vier vragen beantwoorden.
Wanneer werd het geschreven? Door wien? Wat is de bedoeling? Welke is de
verhouding tusschen de in het lied geteekende figuur en de historische persoon van
Willem van Oranje?
1. In 1567, nadat het voorspel van den tachtigjarigen oorlog was geëindigd en het
eigenlijke drama begon, was Oranje naar Duitschland gevlucht, hoewel hij het deed
voorkomen, dat hij een reis maakte, om zijn ‘eigen affaren’ te regelen. Door deze
overgroote politieke voorzichtigheid verspeelde hij zijn oudsten zoon, dien hij anders
ongetwijfeld uit Leuven zou hebben meegenomen. Op den Dillenburg voltrok zich
in hem een innerlijke verandering door de wederwaardigheden des levens en hier
werden plannen beraamd, om de Nederlanden uit hun benard lot te verlossen.
Op 5 October 1568 trok de prins met zijn leger bij Stockhem over de Maas. Alva,
die den overtocht een meesterstuk van krijgsmanskunst achtte, zoodat hij zich
verwonderd afvroeg, of de prinselijke soldaten vogels waren, die vliegen konden,
gaf hem geen kans voor een gevecht. De dichter van het ‘Wilhelmus’ noemt
verachtelijk: vrees voor den vijand, hetgeen de andere partij: wijs beleid zou noemen;
want de Limburgsche steden openden hare poorten niet voor den prins en deze moest
weldra zijn leger wegens geldgebrek afdanken.
Aan dezen veldtocht danken wij het meest teekenende couplet:
Als een prins opgheseten1))
Met mijner Heyres cracht
Van den Tyran vermeten2))
Heb ick den Slach verwacht.
Die bij Maestricht begraven3))
Bevreesde mijn ghewelt:
Mijn Ruyters sach men draven
Seer moedich door dat Velt.

Bijna woordelijk vindt men deze regels in een ‘bewegliche Demonstration’ tot lof
van prins Willem van Oranje, een pamflet, dat in 1572 te Wezel is gedrukt, maar dat
reeds vroeger, eenigszins anders misschien, moet zijn uitgegeven4)). Daarom behoeft
men niet aan te nemen, dat 't eerie rijmwerk het andere heeft gekend. Rondom het
ondernemen van den prins is een zekere bewustzijnsverenging geweest; dezelfde
gedachten werden met bijna dezelfde woprden geuit.
Beide liederen zijn tusschen 1568 en 1570 geboren in een zeer bepaalde omgeving
en geladen met een eigenaardige stemming.
2. Hier naderen wij dus de tweede vraag: Wie is de dichter? Sinds het begin der
zeventiende eeuw wordt het gedicht toegeschreven aan Marnix, later ook aan
Coornhert, soms aan Saravia, predikant van den prins. Alleen Saravia leefde in de
1)
2)
3)
4)

Te paard gezeten.
Van den vermetelen tyran.
Verschanst.
Dr. F. Kossmann, in ‘Het boek’, Dec. 1932, regel 70-76.
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zooeven aangeduide sfeer, hetgeen uit een preek van September 1568 blijkt. Moet
hij daarom de dichter van het lied zijn?
Het auteurschap kan niet worden vastgesteld.
Wel is het intusschen merkwaardig, dat de felle eenzijdige Calvinist Marnix en
de verzoeningsgezinde middenman Coornhert beiden als de dichters gelden.
Coornhert eindigt zijn driespraak ‘Pacifijc, Catholijc en Ghereformeerde’ met de
volgende woorden van Pacifijc: ‘Sacht, sacht! mannen, toont sulcken onchristelijcken
bitterheit niet, wildij Christenen schijnen. Laet vaeren die hatelicke schantnamen,
ende doet blijcken met die vriendelijcke liefde, dat ghij Christus jongeren zijt’.
Het ‘Wilhelmus’ is ongetwijfeld Calvinistisch gekleurd, maar het bevat geen
enkelen regel, die den andersdenkende zou kunnen kwetsen. Pacifijc had het kunnen
schrijven.
't Is het lied van een ‘soldat inconnu’ uit 's prinsen omgeving, die eenvoudig en
ongekunsteld, zonder origineele, maar ook zonder valsche beeldspraak, heeft
weergegeven, wat men daar van den prins verwachtte en in hem zag. Het ‘Wilhelmus’
geeft den grootsten gemeenen deeler van het Christelijk geloof dier dagen. Het was
en is een algemeen lied, geen partijlied.
3. Doel van het lied was: de verdediging van den prins, de bemoediging van zijn
openlijke en heimelijke aanhangers, de prediking van geloof en godsvrucht.
Drie beschuldigingen werden in de Nederlanden tegen Willem van Oranje
ingebracht: hij was geen Duitscher, maar opgevoed aan het Bourgondisch-Fransche,
Spaanschgezinde Brusselsche hof; hij was smadelijk gevlucht, toen Alva kwam; hij
had zich schuldig gemaakt aan het kwaad der felonie, de ontrouw van den leenman
tegenover zijn wettigen leenheer.
Daarom begint het lied:
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet....

Velen zeggen, dat met Duytsch bedoeld wordt: Dietsch, Nederlandsch, en dat hier
gezinspeeld wordt op de stammoeder Johanna van Breda, die in 1403 huwde met
Engelbrecht van Nassau. Als het ‘Wilhelmus’ geschreven wordt, weet de prins weer,
dat het bloed van die stammoeder door hem heenstroomt, te meer, omdat hij in de
Nederlanden zijn opdracht ontving en de Spaansche tyrannie hem 't hart doorwondde.
Waarschijnlijker is het echter, dat de dichter eenvoudig wil zeggen: het
ontduitschings-proces aan het Brusselsche hof schudt prins Willem thans van zich
af; hij is weer thuis op den Dillenburg; hij is weer de Duitscher, zooals het leven hem
wilde. Maar dan is toch met ‘vaderland’ speciaal het Nederduitsch gebied bedoeld,
het Nederlandsche gebied, over alle ijdele grenzen van stammen en dialecten heen.
Men kende in die dagen England en France, maar nog niet Nederland. De
groot-Nederlanders van de zestiende eeuw, die er ongetwijfeld waren, gebruikten
gaarne het toen nog nieuwe woord: vaderland).
De tweede beschuldiging luidde: hij is gevlucht!
Ja, inderdaad, hij is gevlucht! Hij had het halfslachtige, laffe, veinzerige bestaan
aan Spaansche zijde opgegeven; door de omstandigheden gedwongen, maar ook door
eigen innerlijke keuze, was hij thans bereid tot den opstand. Hij was gevlucht.... voor
den tyran. Maar wie voor den tyran vlucht, is niet laf. Heel Europa weet trouwens,
dat het geslacht Oranje een oud heldengeslacht is, dat Willem van Oranje een der
1)Dr. J. Huizinga, Gidsartikel.
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paladijnen was van Karel den Groote en dat de titel prins van Oranje nooit kan worden
geschonken aan een lafaard!
Een prince van Oraengien
Ben ick vrij (d.i. zeer) onverveert.

David, de groote koning van Israel, is toch ook gevlucht ....voor Saul den tyran.
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel soo groot.

Hier is het, alsof de dichter schrikt. Wat zou men
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kunnen denken? Dat het er den prins om te doen is, de koningskroon te verkrijgen?
Maar zoo is het niet. Het prinselijk gemoed verlangt naar een andere kroon:
....dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eeuwich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Heldt.

De derde beschuldiging is, dat hij den eed van trouw aan zijn wettigen leenheer heeft
gebroken. Grootste zonde der feodale Middeleeuwen!
De feitelijke waarheid is deze, dat de prins in 1568 een slag om den arm hield;
voor zijn ouderwetsch geweten was de felonie toen ook nog wel het grootst denkbare
kwaad. Hij redde zich met het sofisme, dat hem misschien van Fransche zijde is
ingefluisterd: het gaat niet tegen den koning, maar tegen diens tyrannieke
vertegenwoordigers in de Nederlanden!
Het ‘Wilhelmus’ zegt feitelijk meer dan de prins in het jaar 1568 of 1570 zou
willen toestemmen; het is in dit opzicht Calvinistischer dan de man, dien het bezingt.
Het Calvinisme bracht zijn eieren recht mee. Wel is de overheid (aldus leert Calvijn)
van Godswege ingesteld en zijn alle onderdanen haar gehoorzaamheid verschuldigd,
maar de volksmagistraten hebben den plicht, vorstelijke willekeur te breidelen,
wanneer deze tegen Gods wetten ingaat. Gods wetten schrijven, naar Calvinistisch
inzicht, allereerst voor, dat Gods woord volgens de Schriften moet worden verkondigd,
opdat het zijn werk kan doen aan menschenharten. Daarom zegt het ‘Wilhelmus’:
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert,

en nogmaals, in het laatste couplet:
Voor Godt wil ick belijden
End sijner grooten Macht,
Dat ick ten gheenen tijden
Den Coninck heb veracht;

maar het gedicht eindigt met het opstandige:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochsten Majesteyt
Heb moeten obedieeren
In der Gherechticheyt.

Zie hier de bedoeling van het ‘Wilhelmus’.
Voor alle Nederlanders, die hartstochtelijk verlangen naar de oude vrijheden en
de nieuwe vrijheid des geloofs, is het duidelijk, wat de prins, die van Duitschen
bloede is en onvervaard, wil: de verlossing van de Spaansche tyrannie. Bovendien
wil het ‘Wilhelmus’ de ware godsvrucht brengen: niet door een leger, niet door
geweld zal God het land verlossen, ook al kan het geweld in deze bedoeling niet
worden gemist, maar door het gebed van alle ‘oprechte’ Nederlanders (derde couplet).
God is souverein en de redding komt niet, als de menschen die begeeren, maar als
het Zijn tijd is. Ook in den nood is Hij nabij. Het hart der vromen moet zoo gevormd
zijn, dat 't Hem altijd kan loven (twaalfde couplet).
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4. Wij naderen de laatste vraag: Welke is de verhouding tusschen de in het lied
geteekende figuur en de historische persoon van Willem van Oranje?
Reeds is aangeduid, hoe het ‘Wilhelmus’ anticipeert op den prins, zooals deze
zich later ontwikkelen zou. ‘Dit is het allermerkwaardigste van dat wonderlijke lied
Wilhelmus van Nassouwe, dat het, in 1568, eigenlijk zingt van een prins Willem,
die er nog niet was, dat 't hem doet spreken in tonen, die hij zelf nog nauwelijks had
laten hooren, dat 't hem meer weerspiegelt dan weergeeft’ (Huizinga).
Er zijn boeken en liederen, die de ziel beschrijven, en andere, die haar verkondigen.
Van Dickens' romans en de ‘Camera Obscura’ kan men zeggen, dat ze de ziel
beschrijven, maar Dostojewski's boeken en Rembrandts beelden verkondigen de ziel.
Het ‘Wilhelmus’ van 1568 of 1570 verkondigt de ziel van Willem van Oranje.
Wanneer hij in die jaren gestorven was, zou niemand geweten hebben, dat deze uiterst
bekwame, maar ook eerzuchtige en vaak genotzieke edelman werkelijk beantwoord
heeft aan de heldenfiguur van het ‘Wilhelmus’ Juist in deze jaren is de prins innerlijk
gegroeid, maar een zoodanige groei openbaart zich nooit onmiddellijk. Hij is gegroeid
door het leed, waarvan meester Eckart zegt, dat het een snel dier is, om de
volkomenheid te bereiken en Strindberg, dat 't het onkruid der ziel verbrandt. Het
leed stormde in die jaren op hem af. Leed om al 't verloren aardsche goed! Leed om
zijn mislukte tweede huwelijk! Leed - waarschijnlijk niet zonder schuldbesef! - om
den verloren zoon Philips Willem! Leed om het lot der geliefde Nederlanden!
Willem van Oranje is geen gemoedsmensch. Men hoort en leest van hem zelden
een woord, dat ontroert. Ook in dit opzicht is hij een ‘Zwijger’. Maar ineens bespeurt
men in zijn brieven of in de uitspraken, die van hem zijn overgeleverd, dat hij toch
wel een hart heeft en dat de dichter van het ‘Wilhelmus’ zijn ziel verkondigt in het
zevende couplet:
Niets doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoet....

Natuurlijk idealiseert het lied den prins.
De historische Willem van Oranje was een mensch met zijn tegenspraak, Echt
menschelijke spanningen bepaalden hem als leider en genie:
eerzucht, al werd die later sterk gesublimeerd, èn behoefte, om door regeeren te
dienen; verlangen naar weelde en genieting èn offergezindheid; vreemd aandoende
voorzichtigheid èn onverzettelijke moed; politieke verstandelijkheid èn
Godsvertrouwen. Het ‘Wilhelmus’ idealiseert hem, omdat het den eenen kant van
zijn persoonlijkheid geeft.
***
Ons zij een slotontboezeming gegund.
Het ‘Wilhelmus’ is misschien het eenige volkslied, dat niet sentimenteel het plekje
grond, waar men geboren werd, verheerlijkt, noch uitloopt op een ‘right or wrong,
mij country’, maar dat eindigt met het profetische woord: gerechtigheid. Daarom het
eenige volkslied, dat in onzen tijd, die heenstreeft naar volkereneenheid, ondanks
allen tijdelijken schijn van het tegendeel, recht van bestaan heeft, d.w.z. een volledig
recht, om te worden gezongen. Daarom is het ‘Wilhelmus’ niet een volkslied, dat
alleen de oude, in natiën verdeelde wereld beschrijft, maar een volkslied, dat, ofschoon
het een volkslied is, een nieuwe wereldorde verkondigt. Wie van deze verkondiging
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niet wil weten, is niet, als Willem van Oranje: een pijl van verlangen naar den anderen
oever. Voor zulk een mensch is het ‘Wilhelmus’ een volkslied naast dat van andere
natiën, maar voor dengene, die zich innerlijk wendt naar den bond der volkeren, is
het, door zijn slotwoord: gerechtigheid, het volkslied.
Dr. J.C.A. FETTER.
Het gantsche huys van Nassau is geheelijck ten dienste van dese landen,
ende gheen verlies van vrienden, kinders, maeghen ende broeders ons
daeraff en sal cunnen aftrekken.
(Geschreven door Prins Willem I, enkele jaren voor zijn dood, aan de
Staten der Unie van Utrecht).
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Een christelick liet
Ter eeren van sijn Princelijcke Excellentie, den Doorluchtigen, ende
Hoogh-Gebooren Vorst
Wilhelmvs
Prince van orangien, &.c.
Waer van d'eerste Capitael Letteren van elck veers sijner F.G. Name
met brenghen. Na de wijse van: Chartres.
WILHELMUS van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet.
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert,
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.
IN Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven,
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.
LIJDT u, mijn Ondersaten,
Die oprecht zijt van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven,
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat Hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.
LIJF en goed al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn Broeders, hooch van Namen,
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vrieslandt in den slach:
Sijn siel int eewich leven
Verwacht den jonghsten dach.
EDEL en Hochgheboren
Van Keyserlicken stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren,
Als een vroom Christen-man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een helt sonder vreesen
Mijn edel bloet gewaecht.
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MIJN schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer!
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer:.
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond,
Die tyranny verdrijven,.
Die my mijn hert doorwondt.
VAN al die my beswaren,
End mijn vervolghers zijn,
Mijn Godt! wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haeren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.
ALS David moeste vluchten
Voor Saul den tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich edelman:
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uit alder noot,
Een Conincknjck ghegheven
In Israel, seer groot.
NA tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt, mijn Heer, dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn vorstelick ghemoet,
Dat is, dat ick mach sterven
Met eeren, in het velt,
Een eewich njck verwerven
Als een ghetrouwe helt.
NIET doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks landen goet,
Dat u de Spaengiaerts crencken,
O edel Neerlandt soet,
Als ick daeraen ghedencke,
Mijn edel hert dat bloet.
ALS een Prins opgheseten
Met mijnes heyres cracht,
Van den tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven,
Bevreesde mijn ghewelt;
Mijn ruyters sach men draven
Seer moedich door dat velt.
SOO het den wil des Heeren
Op die tijt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest;
Maer de Heer van hier boven
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Die alle dinck regeert,
Die men altijt moet loven,
En heeftet niet begeert.
SEER christlick was ghedreven
Mijn princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet;
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat Hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen oircont.
OORLOF mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot,
U Herder sal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroit:
Tot Godt wilt u begheven,
Sijn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.
VOOR Godt wil ick belijden
End sijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoochster Majesteyt,
Heb moeten obedieeren,
In der gherechticheyt.
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Vlaanderen
Oranje, de Kamper! (1566-1567).
Wanneer Noord-Nederland in deze Aprilmaand hulde brengen wil aan de
nagedachtenis van den grooten Zwijger, dan volgt Vlaanderen eerbiedig-stil, en legt
vol piëteit zijn krans op het graf van den prins van Oranje. En het huldigt hierbij niet
den mensch, noch den kamper Oranje alleen, maar brengt tevens zijn vereering tot
uiting, welke het gevoelt voor dit edele huis van Oranje, ‘valeureux sang de Nassau’,
dat in den zwaren kamp voor de vrijheid van het Dietsche volk zoo ongemeten het
grootsche offer bracht.
Indien in den harden strijd van de ‘lage landen aan de zee’ onze gewesten zoo
heldhaftig hebben gekampt, indien het Noorden in dezen strijd zijn vrijheid mocht
veroveren, dan was zulks slechts mogelijk, omdat het zware lijden en de grootste
ellende gedragen werden en gemilderd door dit grenzelooze betrouwen, en door dit
eenvoudig-heerlijke geloof in de figuur van den Zwijger, geloof dat in zoo menig
lied, in zoo menig dicht zijn uiting vinden mocht.
Wanneer onze gewesten weergalmden van het scherpe geroep der strijdenden, dan
klonk daar rustig en gedragen, maar toch bezielingwekkend, dit manende woord van
den ‘prince’: eendracht, eendrachtigheid.
En door dit gebed om eendrachtigheid wilde de Zwijger bereiken dat alle
Nederlanders de godsdienstige geschillen zouden laten overbruggen door dit ééne
machtige gevoel: de liefde tot het land, de liefde tot het volk. Al het andere moest
wijken voor dit in hem zoo krachtig levende nationale bewustzijn. Terwille van het
‘gemeyne’ land moest de godsvrede door religievrede bereikt worden. Er ligt in dit
opzet stellig een bleek schijnsel van een toekomstig wereldbeeld.
Vreemd mogen wij het heeten, dat een Duitsche prins, naar onze Nederlanden
geroepen, hier zoo snel de plaats van een staatsman kon innemen. Reeds van in zijn
vroege jeugd gemengd in het sterk-bruisende politieke leven van onze gewesten,
gestreeld door de bewondering welke de durvende vorst, Karel V, voor hem gevoelde,
ook voortgestuwd door de ongebreidelde jacht van het politieke hofleven, vond de
jonge prins, amper negentien jaar oud, een werkkring naar zijn zin, beantwoordend
aan de zucht naar avontuur, die zeker den jongen ridder van over den Rijn, zal hebben
overmeesterd. Zijn huwelijk met de mooie en zachtzinnige Anna van Buren, - helaas
zoo snel door het afsterven van de jonge gade verstoord,- het gemengd zijn in de
onderhandelingen, gevoerd in verband met de aangelegenheden van het Rijk, zijn
deel aan de oorlogen tegen Frankrijk, ten slotte de hooge plaats, welke hij in het leger
bekleedt, dat alles heeft van den Duitschen ridder al spoedig een Dietsch voelend
edelman gemaakt.
Doch eerst het harde leven legt in hem die kracht tot innerlijke grootheid, ontwikkelt
in hem die dringende behoefte zich te verbruiken in dienst van een ideaal, dat boven
elke berekening verheven is, doet in hem geboren worden, die overrijke
offervaardigheid, waaraan het Noorden zijn vrijheid te danken heeft. Offervaardigheid,
welke als een nooit versagende kracht, al de kampers in dien noesten strijd heeft
bezield.
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De Nederlandsche gewesten hadden door de vele oorlogen, door de aanhoudend over
de velden heen trekkende strijdbenden, fel geleden. Drukkende belastingen waren
geheven geworden; het krediet van koning Filips was fel geschokt. En nieuwe beden
worden afgedwongen! Anderzijds drukt het absolutisme van den koning zwaar op
onze door talrijke charters vastgelegde nationale instellingen. Het oude staatswezen,
dit kompromis tusschen volk en vorst, lijkt weldra als ontwricht. De nationale
eigendommelijkheid is ontnomen door het indringen van vreemde machten. De
volksche kontrole, de Staten-Oeneraal, wordt van haar karakter beroofd.
En dan de onderdrukking van het geweten! De ligging van onze gewesten, kruispunt
van alle ekonomische en geestelijke stroomingen, het kenschetsende
aanpassingsvermogen van de Dietsche bevolking, het gescherpte intellekt van den
koopmanstand, de typische beweeglijkheid van de arbeidersbevolking leenden zich
toch uitermate tot het binnendringen van nieuwe gedachten. De hervorming had
leemten geslagen in de sterke bres van het Katholieke geloof. De draconische
tegenmaatregelen van de regeering hadden verbittering verwekt; het godsdienstig
ekstremisme, het Calvinisme, had gemoed en geest veroverd. En waar de sociale
toestanden, door ekonomische krises, niet al te schitterend waren, bleek de
ontvankelijkheid voor een opstandige ideologie toch zeer groot.
Rond de gedachte van politiek, nationaal herstel en godsdienstige tolerantie wordt
dan omstreeks het jaar 1561 de strijd ingezet en gericht tegen het regeeringslichaam,
dat deze verknechting van onze gewesten moest invoeren, de ‘Consulta’. En waar
deze consulta geleid werd door kardinaal Granvelle, Anioon Perrenot, was tegen
dezen staatsman de oppositie gericht. De heeren van den lande wilden aan de regeering
deelnemen, indien zij voor de getroffen besluiten de volle verantwoordelijkheid
konden dragen, doch weigerden slechts en alleen als dramatis personnae te fungeeren.
In uiterst scherpe, doch waardige vertoogen richtten zij zich tot den koning en
verzochten hem om het herstel van de vroegere bestuurlijke instellingen, en tevens
om wegzending van den kardinaal Granvelle. Oranje had in deze oppositie het
hoofdaandeel. In den Raad van State hekelde hij het regiem, alhoewel hij wist hoezeer
hij zich hierdoor bij den koning en zijn aanhangers verdacht en gehaat maakte. Ook
na het vertrek van kardinaal Granvelle blijft Oranje voor het nationale rechtsherstel
ijveren. Aan hem is in deze stonden elke gedachte van geweld totaal vreemd. Hij wil
herstel langs den weg en met de middelen, door 's lands statuut gewettigd. Hij sluit
zich niet aan bij het Eedverbond der Edelen, omdat hij het gevaar van een voorbarig
radikalisme, beïnvloed door het Calvinisme ducht, doch is zeker niet vreemd aan de
aanbieding van hun rekwest, omdat hij deze daad als waardig en wettelijk beschouwde.
Wanneer de toestand zoo verscherpt is, dat allerwegen de Calvinisten in openbare
preeken hun religie belijden en wanorde en ontreddering overal dreigen; wanneer de
geuzenleider Brederode te Antwerpen als een held onthaald wordt en de opstandige
kreet van het geuzenvendel overal weerklinkt, dan geschiedt door den Antwerpschen
magistraat het beroep op den prins van Oranje. Hij zou als gouverneur, als
vertegenwoordiger van de regeering orde en rust in dit opstandige Antwerpen moeten
brengen. Het is tijdens dit gouverneurschap dat zich, in bijna tragische
omstandigheden, de eenvoudige grootschheid van den Zwijger het sterkst heeft geuit.
Hij zag al dadelijk in dat van verbod der preeken geen kwestie zijn kon; hij wilde
daarom door ordening de verschillende kerkgemeenten terug inschakelen in het
normale stadsleven, en vooral het opstandige karakter
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aan de prediking ontnemen. De beeldenstorm bood hem hiertoe de gelegenheid: uit
die bijna wanhopende wanorde zou Oranje de heelende orde scheppen. Hij vaardigde
daarom het religieakkoord uit, waarin hij aan elke kerkgemeente plaatsen aanwees,
alwaar hunne prediking kon geschieden. Hierdoor slaagde hij er wel in de Roomsche
kerk van verdere aanvallen te vrijwaren; hij slaagde er evenwel niet in, die onderlinge
verstandhouding te bereiken, welke hij met het oog op de sterke ontluiking der
nationale gedachte onontbeerlijk achtte. Bitter kloeg hij aan zijn verwanten over die
menigvuldige geschillen, welke elke eeniheid beletten.
Wel rijpt nu bij Oranje de gedachte van het gewapend verzet; althans in de
vergadering van Dendermonde, door zijn toedoen beroepen, verklaarde hij zich
akkoord met de eventueele aanwerving van legerbenden, en wees er op, hoe onder
de mom van het herstel der Katholieke religie, de regeering trachten zou de wreedste
verdrukking over onze gewesten te brengen. De Zwijger doorgrondt hier echter de
psychologische gesteldheid, de onbestendigheid in de gevoelens van edelen en
volkslieden, de wankelmoedigheid van zoovelen, die voor een oogenblik slechts
belofte van strijderschap hadden afgelegd. Wanneer hij in Oktober voor het eerst de
stad verlaat, teneinde in de Noordelijke gewesten ook orde en veiligheid te brengen,
dan is het niet zonder zeker gevoel van ontmoediging over de duidelijke mislukking
van zijn poging tot bewerken van eendrachtigheid.
De tijd staat evenwel niet stil. De gedachte van verzet groeit elken dag en weldra
beukt als een zondvloed het geweld over het land. De regeering grijpt in met harde
middelen; honderden geuzen worden op het slagveld in Zuid-Vlaanderen gedood,
en hierdoor wast het getij dat naar gewapend verzet stroomt. En Oranje wordt
voortgestuwd: hoezeer hij ook wenschte de opstandige idee te laten zegevieren,
steunend op de middelen welke de rechtsstruktuur van het land hem in de hand gaf,
toch kon hij de machtige geweldsgedachte niet stremmen. De vergadering, einde
Januari te Breda gehouden, bekrachtigt zijn houding; hij zal voortaan de politiek van
het fel verzwakte, doch tevens verbitterde Eedverbond der Edelen volgen. Te
Antwerpen, waarheen hij begin Februari 1567 was teruggekeerd, krijgt het voorspel
van den opstand zijn ontknooping. En deze ontknooping was rijk aan tragische
gebeurtenissen. De regentes wilde door de onderwerping van Antwerpen de
onderwerping van alle opstandigheid bereiken. En aan Oranje, als gouverneur van
de stad, was het opgedragen die onderwerping, door het schorsen van de preeken,
het uitwijzen van de predikanten, de verjaging van geuzenbenden en leiders, voor te
bereiden. Begrijpt men de kracht van dit gebod? Oranje moest hier vernietigen het
werk, dat hij zelve had opgebouwd, dat in hem gegroeid was als een schoone droom,
als een ver ideaal. Maar Oranje had tevens gemeten aan zoo vele aanduidingen, hoe
zwak de beweging, spijts alle geroep en beloften, was. Het Eedverbond verzwakt,
de geldmiddelen karig toegemeten, de benden uiterst woelig, lawaaierig, doch zonder
eenige voorbereiding en leiding. En daarom begreep Oranje dat het een moord zijn
zou op het ideaal, op de gedachte van den opstand, nu het teeken tot het verzet over
heel het land te geven. En daarom gaf Oranje dit teeken tot den opstand niet. Die
aarzeling kostte een zwaar offer; de uitgewezen Geuzen werden als dieren uitgemoord
in den slag van Oosterweel, in den vloed gejaagd, in den gloed van brandende hoeven
gestuwd! Maar die aarzeling bewaarde voor den lateren strijd die vele krachten, die
moreele sterkte, welke de opstandige gedachte gedragen hebben over de jaren van
felle ‘albaansche’ verdrukking heen.

Neerlandia. Jaargang 37

Cliché uit A. den Hertog: Willem van Oranje.

Intusschen trekken de laatste dagen van vrijheid over de ‘benaude’ stad. De
onderhandelingen met de regentes zijn stellig op aanstoken van Oranje ingezet; het
is geen wanhoopspolitiek; waardig is de houding van den magistraat; men vraagt
geen pardon, maar wel een overeenkomst. En alhoewel de stad op haar laatste krachten
moet beroep doen, toch wordt in de onderhandelingen vastgehouden aan de principes,
welke Oranje in verband met zijn nationale gedachte had opgesteld; het gezag van
de Staten-Generaal moest geëerbiedigd worden; en tegenover de schuldige
protestanten verzocht men om een eerbiedigende houding.
Het antwoord blijft uit! De bevolking dringt zich rond den prins, hopend van hem
te hooren het woord dat geloof en berusting schenken zal. Oranje heeft de stad nog
niet verlaten, hij zal bij deze bedrukte bevolking blijven, totdat over haar verder lot
zekerheid zal bestaan. Voor zich zelven heeft Oranje reeds met de regeering
afgerekend. Hij weigerde den eed af te leggen, die hem binden kon daden te verrichten
tegen zijn geweten. Te kiezen tusschen de belangen van een verfoeid regiem en die
van zijn volk was hem niet zwaar. Hij koos de zijde van het volk. En hierdoor verwierf
hij het zedelijke recht later op te treden in naam van dit volk.
Rond 8 April kwam het antwoord van de regentes op de onderhandelingen van
den magistraat. De vrijheid van de vermaarde koopmansstad was bepaald geknakt.
Met honderden wijken de opstandelingen en protestanten uit de stad. Ook Oranje zal
den moeizamen tocht naar
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het vreemde land aanvangen. Den 12den April verliet zijn stoet het rouwende
Antwerpen.
Oranje had hier meer dan een grootsch offer gebracht. Zijn ideaal van
eendrachtigheid had hij ingeboet in den strijd tegen de realiteiten. De zwakheid van
de nationale gedachte was hem in deze droevige stonden gebleken, zijn tijd was nog
niet gekomen. Maar in dezen kamp had Oranje toch nieuwe krachten geput; zijn wil
was er gestaald, het betrouwen in zichzelven gesterkt. Uit Antwerpen draagt Oranje
met zijn tijdelijke wanhoop, het betrouwen in een dag van opstanding. En die dag
kwam!
Wanneer wij in verband met die korte spanne tijds de figuur van Oranje in haar
pogen en haar kampen nader beschouwen, dan rijst voor ons de groote beteekenis
van den man, die de opstandige gedachte had opgewekt en levendig had gehouden.
De man, die de nationale gedachte verhief boven elke klein-menschelijke
beschouwing, die de oppositie vervormde, niet tot een muiterij van ontevreden
onderdanen, maar tot de gewettigde revolutie van een volk, in zijn heiligste bezit en
zijn opperste recht aangetast door een verfoeilijk regiem. Hij schonk aan de beweging
wettelijkheid en gezag en schakelde haar juist hierdoor in die beweging van
demokratische strekking in, welke op dit oogenblik West- Europa scheen te beroeren.
Oranje rijst voor ons als een baken in dien strijd van het volk; zijn offervaardigheid,
zijn geloof, zijn betrouwen zijn de krachten, welke voor later het welgelukken hebben
voorbereid. Oranje groeit als een kamper voor Dietsche vrijheid, voor volksche
souvereiniteit.
Antwerpen, Maart 1933.
Dr. ROB. VAN ROOSBROECK.

Een prijzenswaardig voorbeeld.
Het is niet de eerste maal, dat in deze rubriek met spijt gewezen moet worden op het
stelselmatig gebruiken, door te Brussel gevestigde Nederlandsche vereenigingen en
instellingen, van de Fransche benamingen van straten en pleinen der Belgische
hoofdstad en hare voorsteden.
Het zoo juist in druk verschenen jaarverslag van de Nederlandsche Vereeniging
(Hollandsche Club) levert daarvan alweer eens het treurige bewijs. Zelfs de adressen
van leden, die hun straatnaam in het Nederlandsch opgaven, verfranschte het bestuur
van de Club op eigen hand.
Een gelukkige uitzondering op dit gebied vormt echter het Protestantsch-Christelijk
Ziekenhuis, te Ukkel - beter bekend nog onder den naam van Hollandsche Kliniek
- dat, 22 en 23 Maart j.l. met veel bijval in het Holland Huis een ‘fancy fair’ of
liefdadigheidsbazaar inrichtte. De lange adressenlijst van leden der eere- en
damescomité's en van het bestuur van het Ziekenhuis was geheel in het Nederlandsch
gesteld. Moge dit prijzenswaardige voorbeeld door alle te Brussel (en ook te
Antwerpen en elders in het Vlaamsche land) gevestigde Nederlanders, spoedig worden
gevolgd.

Zeg het met bloemen...en in het Nederlandsch.
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Onder dit opschrift is door Noordnederlandsche bladen gemeld, dat de Groep
Nederland van het A.N.V. den Nederlandschen Tuinbouwraad verzocht heeft te
willen bevorderen, dat de Nederlandsche inzendingen, op de aanstaande internationale
bloemententoonstelling, de zg. ‘Floralies’ te Gent, ook van Nederlandsche opschriften
en catalogi voorzien zouden zijn, ‘èn ter hooghouding onzer eigen taal èn om de
tegenstanders der Vlaamsche taalbeweging in België geen wapens in de hand te
geven tegen onze stamgenooten in dat land.’
De Vlamingen verwachten nog iets meer dan wat de Groep Nederland vraagt. Zij
verwachten niet alleen, dat ‘ook voor Nederlandsche opschriften en catalogi’ zal
worden gezorgd, maar tevens dat, indien deze opschriften en catalogi eentalig mochten
zijn, geen andere taal dan de Nederlandsche, (de taal van Gent zoowel als van
Nederland), zal worden gebruikt. Zijn de opschriften en catalogi meertalig, dan moet,
in ieder geval, de eerste plaats aan onze taal worden ingeruimd. Van dit standpunt
mag onder geen enkel voorwendsel, ook bij het houden van toespraken, worden
afgeweken, wil men niet het odium op zich laden dat van de Nederlandsche
deelneming aan de Gentsche bloemententoonstelling - zooals vóór enkele jaren het
geval was - misbruik wordt gemaakt om de stamfierheid van het Vlaamsche volk te
kwetsen.

Zuid-Afrika
Oranje se betekenis vir Suid-Afrika.
Dit is gebruikelik om telkens bij die groot Oranje-feeste wat gevier word, steeds op
die betekenis wat Oranje vir die Nederlandse volk het, te wys. Oranje was die
grondlegger van die onafhankelikheid van die Nederlande, waardeur daar 'n vrye
Nederlandse Nasie ontstaan het; en dit is baie merkwaardig dat dit daardie Nederlandse
Nasie altyd goed gegaan het as Oranje aan die hoof was, ook te midde van selfs die
donkerste tye. Oranje het altyd Nederland saam gebind en besiel. Die stadhouderlose
tydperke met hulle geskrewe en ongeskrewe ‘ewige edikte’ het die Nasie altyd na
die afgrond van ondergang gevoer, en dit was altyd weer Oranje wat uiteindelik die
middel in Gods hand was om Nederland van daardie ondergang te red. Dit is dan
ook so goed verklaarbaar dat daar meermale gewys is op die drievoudige snoer ‘God,
Nederland en Oranje’. Dit was vir Oranje moontlik om die grondlegger te wees van
die onafhankelikheid van Nederland omdat die grote Swyger sy verbond nie met
aardse magte gesluit het nie, maar met die ‘Potentaat der Potentaten’.
En tog word aan die betekenis van Oranje te kort gedoen as enkel en alleen gewys
word op sy betekenis vir die Nederlandse volk. Die betekenis van Oranje strek sig
veel verder uit dan tot die grense van die Nederlandse Volk. Toe die Boerevolk in
onse Tweede Vryheidsoorlog in sy bangste nood verkeer het, het een van onse
Boerevoormanne dit met krag uitgespreek: ‘De Boeren erkennen de Koningin van
Nederland als het hoofd van hun stam’. Die Hollands-Afrikaanse nasie is 'n loot van
die Nederlandse stam, waarvan Oranje die grondslag van vryheid gelê het. Sonder
die geboorte van 'n vrye Nederlandse Nasie sou daar ook nie Boerevolk ontstaan het
nie. As die Nederlandse Nasie in die Napoleontiese oorheersing deur Frankryk
geabsorbeer was sonder dat daar 'n Oranje was wat kon red, sou die magtige nasionale
beweginge in Suid-Afrika van af die dae van die Grote Trek ook nie plaats gevind
het nie.
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Willem die Swyger het die ou stam van Nederland 'n vrye en onafhankelike
voedingsbodem besorg, en Oranje het in die loop van die eeue daardie ou stam nuwe
lote laat skiet, ook hier in Suid-Afrika. Daarom vereer ons Oranje ook in Suid-Afrika.
Daarom is onse bede vir Nederlands Vorstin en haar huis.
God behoede haar!
Pretoria, Febr. '33.
S.P. ENGELBRECHT.
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Amerika
Prof. Dr. A. Eekhof †
Op 23 Maart overleed na een korte ongesteldheid, in den leeftijd van 48 jaar, Prof.
Dr. A. Eekhof, hoogleeraar in de geschiedenis van het Christendom, de leerstellingen
van den christelijken godsdienst en het gereformeerd Protestantisme, aan de Leidsche
Universiteit.
Wat de wetenschap verliest in dezen geleerde, die zich op eeredoctoraten van de
universiteiten te Zürich (1925) en te Edinburgh (1932) mocht beroemen, hebben de

dagbladen in het licht gesteld, en geen hunner verzuimde daarbij den ontslapene te
huldigen als een goed mensch, een karakter, een man van voorname levenshouding.
Neerlandia mocht hem onder zijn medewerkers tellen; met zijn vriend Dr. J. van
Hinte verzorgde hij sedert jaren op uitnemende wijze de rubriek Amerika. Door zijn
langdurig verblijf in de nieuwe wereld, in het bijzonder onder onze stamverwanten,
gold Prof. Eekhof als een man van gezag, waar het de geschiedenis der Nederlandsche
nederzettingen in Noord-Amerika betreft. Met vele harer voorgangers onderhield hij
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vriendschappelijke betrekkingen. Zijn landhuis te Oegstgeest droeg den naam
Mayflower, het schip dat de Pelgrimvaders in de 17de eeuw over den Oceaan naar
een nieuw onbekend bestaan droeg, dat zij zich zelf moesten veroveren, gelijk
uitgeweken Calvinisten dat in het midden der 19de eeuw zouden doen. Over de
geschiedenis der Pelgrimvaders schreef hij een werk in het Engelsch, over de
Hervormde kerk in Amerika een in het Nederlandsch.
Toen ons Hoofdbestuur de herdenking van het 25-jarig bestaan van het A.N.V. in
1923 voorbereidde en de samenstelling van het bekende Gedenkboek ontwierp, was
Prof. Eekhof de aangewezen historicus om een hoofdstuk ‘Hollandsch-Vlaamsch
leven in Noord-Amerika’ te schrijven. Hij werd zelfs bereid gevonden ook de
Nederlandsche betrekkingen met Hongarije te behandelen.
Aan het welslagen van onzen derden Stamdag, 20 December 1930 te 's-Gravenhage
gehouden, droeg hij met een geestige rede over het huiselijk en openbaar leven der
Nederlandsche afstammelingen in Amerika het zijne bij, toen wij de medewerking
van den Amerikaanschen gezant, Dr. G.J. Diekema, die denzelfden dag overleed,
moesten missen.
Het was een voorrecht met dezen eenvoudigen geleerde en beminnelijken mensch
in aanraking te komen. Ook zijn brieven ademden den humanen geest, welke alle
uitingen van deze gave persoonlijkheid kenmerkte.
Neerlandia leidt door zijn vroegen dood een groot verlies.

Mijn Vaderland.1))
Holland met je blanke duinen,
Waar ik speelde, nog een kind,
Op je groen-behelmde kruinen....
O, hoe heb ik je bemind!
Weet ge, waarom wij ons bukten
Naar de duinroos, teer en fijn,
Waarom wij Uw bloemen plukten? Om dicht bij je hart te zijn.
Holland, jouw bloed was ons leven
En je zee een zonnelach.
Vrijheid heb je ons gegeven
Holland, met j'Oranjevlag.
Onze harten, onze hoofden,
Toegewijd d' Oranjestam
God voor zijn bestiering loofden,
Dat de groote Zwijger kwam.
Hij verloste ons van Spanje,
Stichtte 't vrije Nederland.
Onze Willem van Oranje,
Blijft der vrijheid onderpand.
Wij herdenken, na vier eeuwen,
1) Wij ontvingen deze ontboezeming van een stamgenoote uit Amerika. Al is het geen hooge
dichtkunst, wij wenschen het warm Vaderlandsch gevoel, dat er uit spreekt, allen Nederlanders
en stamverwanten toe, in het bijzonder hun, die in den vreemde arbeiden of toeven. Zulke
gevoelens verwarmen en sterken ook Nederland zelf.

RED.
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Hem, vereend in vrijheidszin,
Om den troon van Wilhelmina
Onze Oranjekoningin.
En wij roemen in deez' uren
Dankbaar den drie-eenheidsband,
Die nog eeuwen lang moog' duren:
God, Oranje en Nederland!

E. NIX.

Nog een Afrikaansche stem.
O, beeld van outyds, grote Swyer!
Oranje-vors en volksbevryer,
Jou gees is altyd nog ons leier,
Ons bly getrou!

JAN CELLIERS.
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Nederl. Antillen
Afdeeling: Aruba.
Op Maandag 16 Januari 1933 hield deze afdeeling haar eersten feestavond voor de
leden en genoodigden in het ‘Gloria-theater’, welwillend afgestaan door ons lid den
heer Edw. de Veer.
Om 8 uur kwamen reeds de eerste bezoekers, om 8.30 telden wij er ongeveer
tweehonderd.
De voorzitter, de heer Henriquez, heette alle aanwezigen welkom en begroette in
het bijzonder Mevrouw C. Rops en den heer A.C. Moulyn, die beiden hun
medewerking voor dien avond verleenden. Laatstgenoemde opende den avond met
een klaviernummer en toonde zich aanstonds een bekwaam toonkunstenaar. Mevrouw
Rops zong met zuivere stem en op gevoelvolle wijze, o.m. Kleengedichtjes van Guido
Gezelle. De zangeres werd begeleid door den heer Moulyn, die voor de pauze nog
twee walsen van Chopin speelde. In de pauze liet de heer De Veer vijf Nederlandsche
‘Profilti’- journaals draaien.
Achtereenvolgens zagen wij het grootsche werk: het voltooien van den afsluitdijk
in de Zuiderzee, de roeiwedstrijden van de ‘Koninklijke’ op den Amstel in het
machtige Amsterdam, de internationale motorwedstrijden te Assen, onze Olympische
spelers op de trotsche ‘Statendam’, bij hun vertrek naar Amerika; kortom wij zagen
een stuk Nederlandsch leven.
Daarna keerden wij terug naar de schoone kunsten en hoorden Mevr. Rops met
gloed zingen ‘Moedertaal’ van Emiel Hullebroeck. En toen de heer Moulyn nog op
ongeëvenaarde wijze ‘Liebesträume’ van Fr. Liszt uitgevoerd en Mevr. Rops tot slot
‘O, jubel mijn hart’ van Kor Kuiler gezongen had, gingen wij allen dankbaar naar
huis, nadat de Voorzitter de begaafde medewerkers had bedankt voor het genotene.
Het moet de leden-thuisblijvers wel gespeten hebben, toen zij later vernamen wat
zij gemist hadden. Onze eerste avond is goed geslaagd.
Nu volgt weldra onze jaarvergadering en daarna gaan we een nieuwen kunstavond
voorbereiden. Inmiddels hoop ik een ruime opgave van Nieuwe leden te ontvangen.
Leden werft leden!
H.A. HESSLING, 1e Secretaris.

Gedenkteeken voor Prins Willem van Oranje op Curaçao.
Ter gelegenheid van het 24 April op Curaçao en op de andere eilanden van ons gebied
in De West te houden nationale feest, wordt te Curaçao een gedenksteen onthuld.
Deze steen wordt bevestigd tegen den muur van het fort. Het feestcomité te Curaçao
gaf tot het maken van den steen opdracht aan den heer H.P. Euwens te Nijmegen.
De langwerpige steen, van cararisch marmer, is 1.45 m. hoog en 2 m. breed. Boven,
in het midden is de Prins Willemplaquette, uit het atelier van de Koninklijke Begeer,
te Voorschoten, aangebracht, welke voor dezen steen in zeer groot formaat is
vervaardigd; tegen de hoeken van de bronzen plaat (waarop in het rond om de
beeltenis de woorden: Willem Prins van Oranje Graaf van Nassau) is een Oranjetakje
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gebeiteld, aan de linkerzijde het jaartal 1533 en aan de rechterzijde: 1933 en onder
de plaat in kloeke letters:
24 April.
PRINS WILLEM VAN ORANJE,
Vader des Vaderlands,
Grondlegger van Nederlands
onafhankelijkheid.
Curaçao en Nederland zijn één.

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
IV.
De Nederlandsche kolonies in West Pruisen.
De Nederlandsche kolonies in West-Pruisen, voornamelijk die in de omstreken
van Dantzig en verder langs de Weichselmonden, beschreven door Mej. Dr. Felicia
Szper, in haar belangwekkend academisch proefschrift, zijn veel belangrijker geweest
dan de Oost- Pruisische. Niettegenstaande ook hier de kolonisten af en toe veel
tegenkanting hebben ondervonden, is het hun veel meer voor den wind gegaan, vooral
wat de landbouwkolonies betreft.
In hoofdzaak is dat daaraan toe te schrijven, dat de Nederlandsche kolonisten in
West-Pruisen zijn terecht gekomen op gronden, die bijna geheel overeenstemden
met die, welke zij in hun vaderland verlaten hadden, wat, volgens het voorgaande,
in Oost-Pruisen niet het geval is geweest.
Ook hier moet een onderscheid gemaakt worden tusschen de nederzettingen in de
steden en die op het platteland.
In de stad Dantzig bevonden zich reeds in de middeleeuwen vele Nederlanders in
verband met de handelsbetrekkingen, welke, nog veel drukker waren dan die met
Koningsbergen. Het aantal Nederlanders was zelfs zoo groot, dat zij een eigen bank
hadden in het gildenhuis, den Artushof*)). Bij de bespreking van de Duitsche Hanze
in een volgend artikel zal ik daarop terug komen. Het is dus verklaarbaar, dat bij de
godsdienstvervolgingen in de eerste helft der 16de eeuw veel Nederlanders naar
Dantzig uitweken, waar zij wisten talrijke landgenooten te zullen aantreffen.
Die vluchtelingen waren echter aan het stadsbestuur in den beginne alles behalve
welkom. Als lutherschen en hervormden waren zij, zoowel van het burgerrecht, als
van het deelgenootschap in de gilden uitgesloten; de katholieke bisschop van Ermeland
zag hen met leede oogen komen en wist dan ook spoedig van het stadsbestuur gedaan
te krijgen, dat hun de toegang ontzegd werd. Intusschen hielp dat niet veel, want de
eveneens katholieke bisschop van Lesslau, tot wiens gebied de omstreken van de
stad gedeeltelijk behoorden, en wiens land door den oorlog zeer geleden had, had
*) Kernkamp maakt in de ‘Balt. Archiv.’ melding van verschillende handschriften enz., aanwezig
in de Stedelijke bibliotheek te Dantzig, hierop betrekking hebbende, o.a. een contract der
Holländischen Bank (des Artushofes) mit dem patribus Dominicanis zu Danzig 1514’, een
‘Vergleich der Holländischen Bank wegen der Begräbnissen 1559’, en een ‘Contract der
Holländischen Bank mit den Dominikanern wegen der Begräbnissrechten 1599’; voorts van
een verhandeling over de Hollandsche Bank, voorkomende in ‘Der Artushof in Danzig und
seine Brüderschaften, die Banken’ van Dr. Paul Simson, Danzig 1900.

Neerlandia. Jaargang 37

kolonisten noodig en bood hun gastvrijheid aan in Neu-Schottland, ook al waren zij
van een ander geloof. De uit Dantzig gezette en de nieuw aankomende Nederlanders
vestigden zich dus daar, onder den rook van de stad; en dat bleef zoo, tot in 1568 de
stad Neu-Schottland van den bisschop kocht, dus daar zelf baas werd. Toen waren
inmiddels de toestanden veranderd. Het stadsbestuur, dat hen eerst geweerd had, liet
hen nu oogluikend toe, omdat het in hen een welkom tegenwicht zag tegen de gilden,
die te
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veel praats kregen en stoorde zich daarbij zelfs niet aan de aanmaningen van den
Poolschen koning Stephanus Bathory*)).
Wel mochten de kolonisten van regeeringswege ook in de voorsteden geen grond
of huis bezitten; maar dat bezwaar was niet groot; zij kochten op naam van
Dantzigsche burgers. In 1603 werd het bedoeld verbod ingetrokken; wel werd het
later weder van kracht verklaard, maar wat er ook van zij, in verloop van tijd kwam
een groot gedeelte van den Neu-Schottlandschen grond in hun bezit, als uit de opgaven
van grondbezitters in het Staatsarchief van Dantzig blijkt**)).
Het verbod, om in de stad te wonen, werd ook op den duur niet gehandhaafd, maar
na de verwoesting van Neu-Schottland door de Zweden, bij het beleg van Dantzig
in 1656, ingetrokken. In 1680 werd het aantal mennonietenfamilies - de meeste
Nederlanders waren tot den mennisten godsdienst overgegaan, zoodat de namen
Nederlanders en mennonieten in West-Pruisen vrijwel als synoniem werden
beschouwd - reeds op ongeveer 180 geschat.
De meesten, voor zoover geen koopman of beambte op een handelskantoor, waren
passementwerker of brandewijnstoker van beroep.
De doop- en trouwboeken in het archief der St. Petri und Pauli-Kirche bevatten
eveneens onder de namen der oudste leden, veel Nederlandsche. De oorspronkelijke
naam der Gemeente was ‘Niederländisch-Deutsche Gemeinde’, terwijl er bij haar in
1909 nog bestond een ‘Niederlandisch-Deutsche Armenkasse’.

*) Een zeer belangrijk geschrift: ‘Extract aus den Büchern und Schrifften der Niederlandischen
Gemeine alhie in Danzigh, wie dieselbige hieher gekommen, die Religion durch
unterschiedliche Pershonen vortgeflanzet, und was ihnen dabey für Verhinderunge begegnet,
bis dass Gott der Allmächtige zu ihrem gewünschten Ausgang gebracht hat’, van Cornelis
Wilhelmsen, mit-Eltester, 27 Mayo Ao 1618, is door Kernkamp in de ‘Baltische Archivalia
1909’, blz. 270, grootendeels overgenomen uit de handschriftenverzameling in de Stedelijke
Bibliotheek te Danzig.
**) Kernkamp maakt in de ‘Balt Archiv.’ melding van een alphabetischen klapper, bevattende
de familienamen na 1536, betreffende de ‘Bürgerbücher’, bij het reeds vluchtig doorbladeren
waarvan hem bleek, dat vele namen van personen, die het poortersrecht verkregen hebben,
duidelijk Nederlandsche afkomst verraden. Ook de ‘Geburtbriefe’ bevatten, volgens hem,
daaromtrent veel gegevens. Verder wijst hij op de opsomming van familienamen van Dantziger
mennonieten in een artikel van H.G. Mannhardt ‘Unsere Familiennahmen’ in den ‘Christlicher
Gemeinde Kalender auf das Jahr 1903’, waaruit hetzelfde blijkt.
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De Artushof te Dantzig.

Geweldig is er tientallen van jaren geharreward tusschen die passementwerkers
en brandewijnstokers en de gilden: nu eens werden zij door het stadsbestuur en ook
door den koning gesteund, dan weder tegengewerkt; in naam ging die strijd tegen
het geloof van de kolonisten, inderdaad ging het meer om het geld; de gilden hadden
n.l. te lijden van de hun aangedane mededinging, en dat in hoofdzaak van deze
vaklieden; andere Nederlandsche vaklieden, al waren zij ook mennist, lieten zij met
rust, want zij hadden geen last van hen. Volgens Kernkamp bevat het Staats- en
Stedelijk Archief te Dantzig tal van verzoekschriften van de mennonieten aan de
overheid aldaar; ook van tegenstanders, o.a. een ongedateerd verzoekschrift van de
‘Brüderschaft der Krämer’ aan den praes, burgem. van Dantzig om aan de
mennonieten de uitoefening van sommige neringen te ontzeggen. Een geschrift van
26 Februari 1666 ‘Deutliche Erklärung was für freyheiten die mennonistischen
Bortenwirker bey dieser Stadt Dantzig von uhralten Jahre hero durch vergünstigung
ihrer löblichen Obrigheit genossen, wie selbige stets von ihrer Gegenparte bestritten
und welcher gestalt sie sind beschützet worden’ is vermoedelijk een verweerschrift,
naar aanleiding van een aanval als boven bedoeld.
Tenslotte is aan die kolonisten het burgerschap verleend en zijn zij in de menigte
opgegaan. In 1681 waren er te Dantzig en voorsteden maar even 47 mienniste
brandewijnstokers!
In Elbing, de tweede groote stad van Poolsch Pruisen, was het verloop ongeveer
overeenkomstig; de stadsraad van Elbing gedroeg zich echter veel zelfstandiger
tegenover bisschop en koning en weigerde de Nederlandsche inwijkelingen uit te
zetten, zooals Dantzig had gedaan. Hun leider was Gnapheus, dien wij reeds vroeger
leerden kennen. Wel heeft deze in 1541 het land moeten verlaten en is toen overgegaan
in dienst van Albrecht van Pruisen, maar het heeft jaren geduurd voordat de stadsraad,
op aandringen van den koning, tot die uitzetting heeft besloten.
Van den concurrentiestrijd hebben de Nederlanders in Elbing minder te lijden
gehad dan in Dantzig; zij waren minder talrijk, dus voor de gilden minder gevaarlijk.
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Wel heeft de stadsraad op den duur, toen ook de protestantsche predikanten, uit haat
tegen de menniste leerstellingen der kolonisten, tegen dezen den strijd aanbonden,
een uitzettingsbesluit tegen hen moeten uitvaardigen, maar het ging niet van harte
en aan de uitvoering werd daarom niet krachtig de hand gehouden. De meesten bleven
toch in de stad of de omstreken; reeds in 1585 werd aan eenigen van hen het
burgerrecht verleend; en in 1590 bouwden zij zelfs een eigen kerk, zonder dat iemand
zich daartegen verzette.
Dantzig had, behalve de voorsteden, nog vrij aanzienlijk grondbezit buiten de stad,
nl. de Nehrung, de smalle landtong, die het Frische Haff van de Oostzee afscheidt,
en de Dantziger Werder, gelegen tusschen de Weichsel en haar Westelijken arm, de
Motlau; het waren uiterst vruchtbare streken, maar slecht bedijkt en verwaarloosd;
niet veel meer dan moerassen, die maar zeer weinig opbrachten.
Toen er in Dantzig Hollanders kwamen, bekend als goede dijkwerkers, verpachtte
de raad aan hen, bij wijze van proef, het dorp Landau; weliswaar niet rechtstreeks,
omdat zulks niet geoorloofd was, maar door tusschenkomst van Dantzigsche burgers.
De uitslag van deze eerste proef lokte zoo tot navolging uit, dat ook het dorp
Scharffenburgh en later nog eenige andere dorpen, op dezelfde manier verpacht
werden; weder met Dantzigsche burgers als stroomannen. Dit legde de stad geen
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windeieren, want de verpachting der landerijen bracht heel veel meer geld in de
stadskas dan vroeger, terwijl het moeras veranderde in een welvarende landstreek.
Betrekkelijk spoedig heeft dan ook de raad zijne be-

zwaren tegen rechtstreeksche verpachting aan de Hollanders laten varen en, zooals
uit in het Staatsarchief te Dantzig bewaarde contracten blijkt, dikwijls rechtstreeks
overeenkomsten met dezen gesloten. Dat er ook nog in de 18de eeuw heel wat
Hollanders daar woonden, valt op te maken uit een in 1723 uitgegeven geschrift van
Hartwich ‘Landesbeschreibung der dreyen Wertern’, waarin de schrijver o.a. omtrent
het dorp Schmerblock mededeelt, dat daar niet anders dan Hollanders woonden.
Natuurlijk trok, wat daar in den Dantziger Werder plaats vond, de aandacht van
den Poolschen koning, die in de nabijheid kroondomeinen had, sterk overeenkomende
met de stadsgronden. Hij heeft dan ook het voorbeeld, door de stad gegeven, spoedig
opgevolgd en met even veel succes.
De voornaamste der hier bedoelde kroondomeinen waren de z.g. Groote
Mariënburger Werder, waarvan de tenuta Tiegenhof een onderdeel uitmaakte, en de
Kleine Mariënburger Werder. Volgens de waarschijnlijk juiste overlevering hebben
de tenutariï van Tiegenhof*)) zich, op grond van wat zij in den Dantziger Werder
gezien hadden, in 1562 tot Hollanders gewend en hen bewogen zich hier neder te
zetten; het eerste contract met hen gesloten dagteekent echter eerst uit het jaar 1578,
toen die Hollanders door het aanleggen van dijken langs het Haff en de rivieren, het
graven van kanalen en slooten en het bemalen van het land, dit voor bebouwing
geschikt hadden gemaakt. Volgens mededeeling van Felicia Szper werd aan deze
Hollanders een deel van het land verpacht voor den tijd van dertig jaar tegen een
jaarlijksche betaling van ‘twee en vijrtig gulden en dertien kippen’ per hoeve. Hoe
groot die hoeven waren blijkt niet; wellicht waren het ook weer Culmsche hoeven,
die volgens Dr. Bruno Schumacher overeenkwamen met ongeveer 17 hectaren. De
pachters kregen vrijdom van belastingen, heerendienisten en inkwartiering en
behoefden geen andere dijken in stand te houden dan die, welke op hun eigen grond
*) De Poolsche koningen stelden voor het beheer over de domeingronden rentmeesters aan, die
niet alleen met het geldelijk beheer belast waren, doch ook met de rechtspraak en andere
bestuursaangelegenheden. Deze ambtenaren droegen den naam van tenutarius, starost of
oeconoom, naar gelang van hunne bevoegdheden, welke niet altijd geheel dezelfde waren.
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lagen. Wel ging deze overeenkomst enkele jaren later te niet, omdat de verpachter
in 1581 zijn ‘tenuta’ wegens schuld aan een nieuwen tenutarius moest overdoen,
maar er werd toen een nieuwe overeenkomst voor 20 jaar gesloten, die door den
koning Sigismund III werd bekrachtigd.
De Hollanders verspreidden zich langzamerhand over de dorpen der tenuta en
sloten met den tenutarius voor de dorpen afzonderlijke pachtovereenkomsten.
In de archieven zijn tal van die overeenkomsten bewaard gebleven; sommige
daarvan hebben betrekking op het laatste gedeelte der 18de eeuw, dus na de verdeeling
van Polen, waarbij Poolsch-Pruisen aan het koninkrijk Pruisen kwam. Vrijwel alle
dorpen in Tiegenhof, op het kaartje aangegeven, zijn bij de Hollanders in pacht
geweest. Uit die overeenkomsten volgt, dat ook buiten Tiegenhof in verschillende
dorpen in den Mariënburger Werder, n.l. Herrenhagen, Heubreden, Gurken,
Hollandsche nederzettingen zich hebben bevonden en dat ook deze aan Hollanders
verpacht zijn geweest.
Vaak komen in die overeenkomsten dezelfde namen voor. De gezamenlijke
grondoppervlakte, welke de Hollanders in pacht hebben gehad, is zeer aanzienlijk
geweest, n.l. alleen in Tiegenhof meer dan 200 hoeven, dus waarschijnlijk tusschen
de 3000 en 4000 hectaren.
Over het algemeen waren die kolonisten er goed aan toe; behalve de reeds hiervoren
genoemde rechten en vrijheden, waren zij vrijgesteld van alle gewone en ook dikwijls
van buitengewone belastingen; zij mochten hunne waren ter markt brengen waar zij
wilden, hun graan laten malen, waar dit voor hen het voordeeligst was; zij waren vrij
voor eigen gebruik brood te bakken, bier te brouwen en brandewijn te stoken; zelfs
mochten zij er eigen handwerkslieden op na houden; een heel verschil met de
dwingende bepalingen, waaraan zij in het hertogdom Pruisen onderworpen waren.
Nog belangrijker is het aandeel geweest, dat de Hollanders gehad hebben in de
ontginning van den Kleinen Mariënburger Werder. De overeenkomsten uit de 16de
en 17de eeuw zijn verloren gegaan; alleen van de 18de eeuw zijn er nog over, doch
deze hebben betrekking op nederzettingen, die zeker reeds dagteekenen van het
midden der 16de eeuw. Een in het Staatsarchief van Dantzig aanwezige lijst van de
‘Holländische Hufen’ in de beide Mariënburger Werder van 1676 noemt alleen in
den Kleinen Mariënburger Werder 16 dorpen, met een oppervlakte van ruim 300
hoeven, dus nog anderhalf maal zoo groot als in dien zooveel grooteren Grooten
Mariënburger Werder*)).
Ook in het overige deel van Poolsch-Pruisen zijn talrijke Nederlandsche
nederzettingen geweest. Niettegenstaande vele pachtovereenkomsten verloren zijn
gegaan, blijkt toch uit allerlei gegevens, dat zich langs den geheelen benedenloop
van de Weichsel een dichte reeks van Hollandsche kolonies, in hoofdzaak van
mennonieten, heeft bevonden. De daar gevestigde boeren stonden onder verschillende
landheeren; dientengevolge waren de pachtvoorwaarden daar niet overal gelijk;
daarvan hebben zij wel bezwaren ondervonden. Maar al zijn de omstandigheden,
waaronder die kolonisten geleefd hebben, ook niet zoo gunstig geweest als voor de
in de beide Mariënburger Werders gevestigden, toch hebben ook zij het tot een
zekeren welstand gebracht en een zekere vermaardheid onder de andere bewoners
van Poolsch- of West-Pruisen verworven.
*) Kernkamp vermeldt in de ‘Balt. Archiv.’, dat hem door Dr. W. Mannhardt, den
geschiedschrijver van de menniste gemeenten in West-Pruisen, werd medegedeeld, dat in
het plat Duitsch, dat in de districten Elbing en Mariënburg door de mennisten gesproken
wordt, nog vele Nederlandsche woorden en uitdrukkingen bewaard zijn gebleven.
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Felicia Szper deelt in haar geschrift tal van aardige bijzonderheden omtrent die
nederzettingen mede en geeft een opsomming van de dorpen in deze landstreek,
waar-
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van pachtovereenkomsten met Hollanders zijn bewaard, of waar stellig Hollandsche
nederzettingen zijn geweest.
Zij vermeldt er niet minder dan vijfendertig, een eerbiedwaardig aantal! Al zijn
dit uit den aard der zaak voor een groot deel kleine dorpen geweest - volgens onze
hedendaagsche begrippen niet meer dan buurtschappen - dan wijst dit er toch wel
op, wat een groote beteekenis de Hollandsche landbouwkolonies ook in dit deel van
West-Pruisen hebben gehad.
De ontwikkeling van al die kolonies in Poolsch Pruisen vormt wel een scherpe
tegenstelling met de Hollandsche landbouwkolonies in het hertogdom Pruisen, die
reeds na 30 jaar op een volslagen mislukking zijn uitgeloopen. Nu heeft dit - als reeds
vroeger is medegedeeld - wel in hoofdzaak daaraan gelegen, dat de Hollandsche
kolonisten in Oost-Pruisen, als van huis uit veehouders, op een plaats gebracht waren,
waar zij niet thuis behoorden, terwijl die in Poolsch-Pruisen werkzaam zijn geweest
op een terrein, dat als het ware voor hen geknipt was; maar toch is het ook ten deele
een gevolg geweest van de veel grootere verdraagzaamheid op godsdienstig gebied,
welke de, toch ook tot een protestantsche secte behoorende, Hollandsche boeren,
hebben ondervonden van het verre overwegend katholieke Polen, dan van het bijna
uitsluitend protestantsche Pruisen.
Wel heeft het ook hier niet ontbroken aan godsdieinstige ijveraars, die tegen de
boeren te velde trokken, maar in de Poolsche koningen en heeren, die hun dienstens
over het algemeen waardeerden, vonden de boeren in den regel beschermers.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd)

Nederl. Indië
Nederland en Indië.
In 't landenrijk van hooge bergen,
Van dalen diep en wondermooi,
Waar palmenwouden u omringen,
In tropenzon met bloementooi,
Daar heeft kultuur van West met 't Oosten,
Een nieuwen voorspoed opgebouwd,
Zooals in d' afgeloopen eeuwen,
De wereld nergens heeft aanschouwd.
Hier is, o Insulindes volk'ren,
Met uwer landen vruchtbaarheid,
Door geestkracht en door vreedzaam streven
Van Neerlands Zonen, en beleid,
Tot heil van U en van het Westen,
Een band gelegd, zoo sterk en hecht,
Die lange eeuwen kon trotseeren,
En nieuwen luister bracht, en recht.
Bindt saam dien band, voor nu en immer,
In vreugd en smart, in houw en trouw!
Aan 't machtig vaderlandsche streven
Is steeds onz' Koningin getrouw!
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Verheugt U, Nederland en Indië,
Te vormen saam een wereldrijk,
Dat krachtig staat, omringd door stormen:
Het Nederlandsche Wereldrijk!

AL TUBAN.

Afdeelingen
Amsterdam.
DE LEERGANG ‘PRINS WILLEM I EN ZIJN TIJD’.
Overeenkomstig het programma hadden de derde en vierde voordracht in dezen
leergang plaats op 14 Februari en 14 Maart in de Groote Aula der Gemeente
Universiteit.
Het is het Bestuur een groote voldoening telkens weder te ervaren, welk een
belangstelling deze Leergang mag ondervinden, Iederen avond was de zaal geheel
met toehoorders gevuld, onder wie als getrouwe bezoeker steeds de Eere-Voorzitter
Jhr. Mr. Dr. A. Röell werd opgemerkt.
Op 14 Februari sprak Prof. Dr. J.S. Theissen, Buitengewoon Hoogleeraar aan de
Universiteit te Amsterdam, over het tijdvak in het leven van den Prins, waarin hij,
na het bericht van de aanstaande komst van Alva, de wijk had genomen naar
Duitschland en daar, voor het oog van de wereld schaakmat gezet, toch rusteloos
voortwerkte aan wat hij zich ten doel gesteld had, het breken der Spaansche tyrannie
en het vestigen van de Nederlandsche onafhankelijkheid.
Op 14 Maart schetste Prof. W. Nolet, Oud-Hoogleeraar aan het Groot Seminarium
te Warmond, de eerste geslaagde pogingen daartoe in den strijd in Holland en Zeeland,
aangevangen door de verovering van Den Briel op 1 April 1572.
Beide sprekers slaagden er volkomen in, het talrijke gehoor onder den indruk te
brengen van de grootheid van den Oranjevorst, die niet in de eerste plaats door
krijgsbeleid, waarin hij de mindere was van Alva, maar vooral door zijn diplomatieke
gaven en bovenal door zijn doorgronden van den geest des volks, erin slaagde de
grondslagen te leggen voor ons onafhankelijk bestaan. Wel heeft nu en dan tijdelijk
de natie zich afgekeerd van Oranje, maar, aldus Prof. Nolet aan het einde van zijn
voordracht, in de ure des gevaars werd toch telkens een beroep gedaan op de vorsten
uit dat huis, een beroep, dat nooit onverhoord bleef.
•••
In zijn openingswoord deelde de Voorzitter, de heer J.Ed. Gerzon mede, dat het
Uitvoerend Bestuur bericht had ontvangen, dat Prof. Dr. H.T. Colenbrander wenschte
af te zien van het houden zijner lezing op 14 April a.s. Gelukkig is het Uitvoerend
Bestuur erin geslaagd, Prof. Dr. H. Brugmans bereid te vinden, de laatste voordracht
van den Leergang op zich te nemen.
C.K. KESLER,
Secretaris der Afdeeling.

Dordrecht.
Het bestuur stelde 25 Februari leden en huisgenooten in de gelegenheid een
belangwekkende filmvertooning, betreffende Zuid-Afrika, bij te wonen. Het
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Hoofdbestuur der Ned. Zuid- Afrik. Vereeniging te Amsterdam had daarvoor kosteloos
een keur van rolprenten beschikbaar gesteld, waarbij o.m. verscheidene
gramofoonplaten met Afrikaansche liedjes ten gehoore werden gebracht, welwillend
in bruikleen gegeven door den heer H.B. van Dijl te Rotterdam, G.J. Mulderstraat
81a. Vooraf hield de Afrikaansche student W.F.J. Steenkamp uit Rotterdam een korte
inleiding. Alles paste prachtig bij elkaar en de vereeniging dezer drie samenwerkende
krachten zij ook anderen afdeelingen aanbevolen. Jammer, dat de leden op dien
Zaterdagmiddag niet in grooten getale waren opgekomen. Dat is niet bemoedigend
voor het bestuur, dat zijn best doet hun iets goeds voor te zetten.

's-Gravenhage en Omstreken.
De 3de reeks lezingen, door deze afdeeling ingericht ter herdenking van Willem van
Oranje, werd op 17 Februari gehouden door Prof. Dr. P. Geyl uit Londen, over het
onderwerp: De Prins in den vrijheidsstrijd der Nederlanden (1572-1579).
Deze periode is te splitsen in twee deelen, met 1576 als scheidspunt. In 1572-1576
staat Oranje aan het hoofd van den afzenderlijken opstand van Holland en Zeeland.
Spr. beschrijft dien als het wanhopig verzet van het Geuzendom, van de stormtroepen
van de revolutionaire partij in die gewesten, welke daarvoor het meest geschikt waren.
Die vier jaren stelden de bevolking van Holland en Zeeland onder gereformeerde
leiding en maakten een begin met haar protestantiseering. Oranjes gaan naar Holland
in 1572 is het eerste waarlijk heroïsche moment in zijn leven, en de jaren die toen
begonnen waren heroïsche jaren.
Hij werd persoonlijk gereformeerd en toen hij in 1576 ge-
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roepen werd leiding te geven in den algemeenen Nederlandschen opstand, was hij
veel nauwer verbonden met de extreme richting en had in het gereformeerde bolwerk
van Holland en Zeeland zijn meest betrouwbaren steun. In Vlaanderen en Brabant
bood zich de gereformeerde volkspartij als bondgenoot Hij gebruikte haar diensten
eerst, maar trachtte haar tevergeefs in te toomen toen de overwegend katholieke
gewesten daardoor tot Spanje teruggedreven werden. Meer en meer kreeg de opstand
in plaats van een algemeen nationaal, dat hij wenschte, een godsdienstig karakter,
wat bevorderd werd door de politiek van zijn broer Jan van Nassau en door het
optreden van Hembyze en Dathenus te Gent.
Dit alles leidde tot de Malcontentenbeweging, die tot den afval van de Waalsche
gewesten in 1579 en van Groningen in 1580. In 1579 had feitelijk de algemeen
Nederlandsche verdraagzame politiek van Oranje bankroet geleden. Zijn gedachten
blijven waardevol voor ons en wij eeren in hem niet slechts den stichter van clen
Protestantschen Noord-Nederlandschen staat, dien hij nooit zoo gewild heeft, maar
den strever die zijn ideaal met onbezweken trouw gediend heeft.
De aandachtig gevolgde lezing verwierf dankbare instemming van het talrijke
gehoor.
De 4e lezing van de reeks werd gehouden door Prof. Dr. A.A. van Schelven op 7
Maart en ging over: ‘Oranjes verweer tegen Parma. (1579-1584):
Liever dan een overzicht der details van die periode gaf de spreker eenige
beschouwingen ten beste over het algemeen karakter, dat zij droeg, in vergelijking
met 's Prinsen geheele levenswerk.
Om de vervulling van drie idealen is het hem, naar het gehoor zich uiteengezet
zag, steeds te doen geweest. Voor tolerantie streed hij, voor de gelijkgerechtigheid
van Roomsch en on-Roomsch in den staat. Naar het bewaren van de eenheid der
Zeventien Nederlanden strekte zijn streven zich altoos weer uit en om een
onafhankelijk volksbestaan heeft hij gekampt.
Nadat in 1567 de vervulling der eerste twee van deze drie idealen binnen handgreep
scheen gekomen, volgde twee, drie jaren daarna, zoowel inzake de tolerantiepolitiek
als ten opzichte der eenheid van de Zuidelijke en Noordelijke gewesten, de eene
teleurstelling op de andere.
Met des te meer hardnekkigheid zien wij Oranje zich dan op de verwerkelijking
van het onafhankelijkheidsideaal werpen. In dit verband behandelde de spreker de
‘Verlating’.
Ook deze voordracht vond bij het talrijke gehoor veel bijval.

Mededeelingen
Volkshulde te Delft.
Wij herinneren onze leden aan de groote volkshulde, welke 17 April (Paasehmaandag)
op de Groote Markt te Delft aan Willem den Zwijger wordt gebracht.
Voor het programma verwijzen we naar de dagbladen. Wie 25 cent op giro 181672
(mej. Schenk, Rotterdam) stort met vermelding ‘deelneming’, krijgt het toegezonden,
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benevens een speldje met de beeltenis van Willem van Oranje en is verzekerd van
een goede plaats.
Wij herinneren voorts aan den rondzendbrief van het Groepsbestuur betreffende
gezamenlijke deelneming van Afdeelingsleden.

Nederlandsche school te Shanghai.
In September 1932 is te Shanghai eon Nederlandsche lagere school geopend. Eenige
Nederlandsche handelshuizen en personen hebben een garantiefonds gevormd,
waardoor het bestaan van de school voor een jaar verzekerd is. Dan komt zij in
aanmerking voor steun van den gemeenteraad der Internationale nederzetting, maar
die steun zal, als hij verleend wordt, niet meer zijn dan een tegemoetkoming, die nog
van andere zijden aanvulling behoeft.
Wij behoeven wel niet te zeggen, hoe dit bericht ons tot vreugde stemt, en wij van
harte hopen, dat deze school zal kunnen blijven bestaan.
Indien er onder onze leden zijn, die daarvoor iets over hebben, dan verleent het
Hoofdkantoor, Laan 34, gaarne zijn tusschenkomst. Het gironummer is 38825.

Uitgaven betreffende Willem van Oranje.
Het groot getal boeken ter gelegenheid der herdenking van den Vader des Vaderlands
is nog met drie vermeerderd.
De firma La Rivière & Voorhoeve te Zwolle gaf een kloek werk van P. de Zeeuw
J.Gzn., getiteld ‘De Eerste Oranje, uit en een kleiner voor de jeugd, dat van
‘Vierhonderd jaar Oranje’ verhaalt. Beide werken zijn rijkelijk met afbeeldingen
verlucht.
Ten slotte vermelden we de bij Tjeenk Willink te Haarlem verschenen verhandeling
van Prof. Dr. A.A. van Schelven, waarop wij nader terug hopen te komen.

De eed van president Roosevelt.
De nieuwe president van de Ver. Staten van Noord-Amerika heeft zijn eed op een
Hollandschen bijbel afgelegd. De overlevering wil, dat deze heeft toebehoord aan
den eersten Roosevelt in Amerika t.w. Claes Martessen van Roosevelt, die in 1646
de Hudson opvoer. De bijbel bevat het familieregister van 1670 tot 1840.

Uit Fransch Vlaanderen.
Als bewijs van frisschen ouderdom mag wel gelden, dat Professor Dr. Camille Looten,
die in Rijssel het Engelsch onderwijst aan de Vrije Katholieke Universiteit, een lijvige
studie, getiteld ‘Chaucer, ses modèles, ses sources, sa religion’ uitgegeven heeft. De
drieenzeventigjarige schijnt onvermoeibare levenskracht te bezitten.
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Aanwinsten voor het Stammuseum.
Een doosje commando-vuurhoutjes, vervaardigd in de Zuid- Afrikaansche
vuurhoutjes-fabrieken, met teekening van het beleg van Ladysmith, geschenk van
A. Maasland te Rotterdam.
Een afbeelding van het huis van president Krüger te Pretoria, geschenk van Mej.
W. Esser te 's-Gravenhage.
Een vouwbeen met inschrift: C.J. Koekemoer, Ceylon, Dyatalawakamp, 1901,
geschenk van een onbekende.

Vlaamsche Kalenders.
Door een misverstand hebben we geen melding gemaakt van den mooien
reclame-kalender, dien de Verzekeringsmaatschappij Mercator Statieplein 4
Antwerpen, ons zond. Zij is een Vlaamsche instelling en toonde dit ook door den
Vlaamschen teekenaar Fred. Bogaerts opdracht te geven de 12 bladen van den
kalender te verluchten. Hij deed dit op geestige tevens kunstzinnige wijze met grepen
uit het Vlaamsche volksleven. In gelijksoortigen geest liet de
Levensverzekeringmaatschappij Noordstar-Boerhaave te Gent een 12-bladigen
kalender versieren door Georg Raemdonck, in wiens kleurige teekeningen Tijl en
Nele overheerschen.

In Nederland, Nederlandsch.
Aan dezen rechtmatigen eisch voldoet de vreemdeling soms nog guller dan de
landsman. Reeds meermalen hebben we voorbeelden gegeven van buitenlandsche
handelaars, die trachten hun koopwaar in Nederland in onze taal aan te bevelen.
Vooral waardeeren wij dat, als het artikelen betreft, die men in eigen land riet of niet
zoo goedkoop koopen kan. Nu weer zond een Haagsch lid, vertegenwoordiger van
een Londensch huis in sportartikelen, ons een reclamebrief dier firma, in het
Nederlandsch gesteld. Alleen hebben we bezwaar tegen het gebrekkig Nederlandsch,
dat in dit geval gebruikt werd. Waarom zoo'n brief - op zich izelf een verdienstelijke
poging - niet even aan het oordeel van een Nederlander onderworpen? Het Dag.
Bestuur van het A.N.V. verklaart zich gaarne bereid bij voorkomende gelegenheden
van raad te dienen ter verkrijging van goede Nederlandsche vertalingen.

Het Nederlandsche Volkslied.
Vele jaren is Tollens goed bedeeld, bekroond ‘Wien Neerlands bloed’ het volkslied
van Nederland geweest en genoot het den voorrang boven het oude, statige,
indrukwekkende Wilhelmus, waarmee het zich wat taal, stijl en wijze betreft, niet
kan meten, laat staan geschiedkundig.
Tegenover de volksvermenging heeft het ‘van vreemde smetten vrij’ zich niet
kunnen handhaven en de goede smaak van al wat in Nederland zingt of muziek
maakt, deed als vanzelf het Wilhelmus triomfeeren. Den 10den Mei van het vorige
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jaar nu heeft de Ministerraad zijn zegel daaraan gehecht door voor te schrijven, dat
bij alle officieele gelegenheden Wilhelmus van Nassouwe, in de oude toonzetting
(die door Valerius vermeld) zal worden gespeeld als het Nederlandsche Volkslied.
Wij vestigen hierop de aandacht, omdat de bevordering van het oude Wilhelmus
tot Neerlands eerste Volkslied niet algemeen bekend schijnt te zijn.

Vraag om inlichtingen.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mevr. C. Willems, Onderwijzeres Mulo, vroeger Koetaradja. Jan Ingenhoven,
vroeger Konigstein, Taunus (Duitschland). B. Hagen, vroeger Balikpapan (N.-I).
J.J. Bender, vroeger Oldenburgallee 58, Berlijn-Charlottenburg. J.W. Stoutjesdijk,
vroeger Raadhuisplein 6, Heemstede.
W. Adams, vroeger Caribbean Petr. Comp. Maracaibo.
E. van Straten, vroeger Oosterbeek.
R.v. Hessen, Industrieel, vroeger Koninginneweg 25, Hilversum.
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Nieuwe Leden
Groep Nederland.
Mej. D. van Wijck, Grenulaan,

Terneuzen.

Opg. door het bestuur der
Afd.
Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Mr. Th. Semeyns de Vries van Doesburgh,
Rustenburger-weg 16,

Bloemendaal.

Opg. door het bestuur der
Afd. Haarlem.
W. Roodenburg, Van-Eedenstraat 9,

Haarlem.

Opg. door den heer Mr.
Julius Hoog, Haarlem.
H. Beernink, Nieuwstraat 77,

Dordrecht.

Opg. door Mej. C. Detlijn,
Dordrecht.
Dr. J.W. Wicherink, Gep. Directeur-Geneesheer
Ziekenhuis,
Roodenburgerstraat 18,

Leiden.

Opg. door den heer Fred.
Oudschans Dentz,

's-Gravenhage.

G. Groeneveld, Stadhouderslaan 60,

Schiedam.

Mej. A. Driessen, Westvest 92,

Schiedam.

Beiden opg. door den heer Schiedam.
S.J. Kleyn,
Mevr. C. Hopperus Buma - Kakebeeke,

Diepenveen.

Mevr. de Wed. C.E.A. Bos geb. Van Gilse v.d. Pals,
Neuhuyskade 8,

's Gravenhage.

J.F. Oortgijsen, Arts, Koningin Wilhelminalaan 11,

Voorburg.

Groep Nederl. Antillen.
P.F. Léon,

Aruba.
Opg. door het bestuur der
Afd. Aruba.
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Groep Vlaanderen.
Jérôme Baert, Nijveraar, Doornikwijk,

Kortrijk.

Joz. De Witte, IJzerweglaan 24,

Kortrijk.

X.F. Smeesters, Toekomststraat 48,

Kortrijk.

Gaston Verbeke, Griffier, H. Geeststraat 9,

Kortrijk.

Allen opg. door het bestuur
van Tak Kortrijk.
Fr. Alofs, Woudmeesterstraat 4,

Watermaal.

Dr. L. Lebeer, Jettesche Laan 15,

Koekelberg.

Prof. Dr. H. Vanderlinden, Gabrielstraat 40,

Ukkel.

M. Hofmans, Ant.-Bréartstraat 55,

St. Gillis.

Mevr. De Smet, Jourdanstraat 115,

St. Gillis.

M. De Ruyver, Waterloosche Steenweg 756A,

Brussel.

R. Herreman, Basculestraat 8,

Ukkel.

W. Van der Heyden, Diamantlaan 140,

Schaarbeek.

P. van Houdt, Jozef-Brandstraat 99,

Schaarbeek.

J. Boonen, Jachtlaan 211,

Etterbeek.

Q.J. van Trigt, Houbalaan 142,

Laken.

Mevr. Henderiks, Kleine Prinsenlaan 39,

Vorst.

De heer Henderiks, Kleine Prinsenlaan 39,

Vorst.

Allen opg. door den heer
M.J. Liesenborghs te
Brussel.
A. de Haay, Kloosterstraat 55,

Brussel II.

Opg. door den heer Fr. Van
Eck.

Buitenland.
Mevr. Dr. William Rollo, p/a. Universiteit van
Kaapstad,

Rondebosch-Kaapstad.

D.H. Visser, Klerk van die Huis, Parlement,

Kaapstad.
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H.C. van der Velde, Newark van der Velde & Co.,
100/102 Darlingstraat,

Kaapstad.

Mevr. H.C. van der Velde, ‘Berg en Dal’, Strathcona
Rd.,

Oranjezicht-Kaapstad.

J.K. de Leeuw, Langstraat 113,

Kaapstad.

Mevr. J.K. de Leeuw, Langstraat 113,

Kaapstad.

G. de Leeuw, Langstraat 113,

Kaapstad.

Allen opg. door het bestuur
van Afd. Kaapstad.
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Algemeene Vergadering
Oproeping
De Algemeene Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond roept overeenkomstig artikel 12 der Verbondswet de Groepen, Zelfstandige
Afdeelingen en algemeene leden op tot bijwoning eener
Algemeene Vergadering
op Zaterdag 23 September a.s., des namiddags om twee uur in het Gebouw
Excelsior, Zeestraat 57 - 59, Den Haag.
Dagorde: VOORSTEL TOT WIJZIGING DER VERBONDSWET.
DEN HAAG, 24 April 1933.
P.J. DE KANTER,
Algemeen Voorzitter.
Het voorstel tot wijziging der Verbondswet luidt als volgt:
Thans geldende wet.
Artikel 1.
1. Op 1 Januari 1905 is
voor den tijd van 29 jaren
een vereeniging opgericht
onder den naam van:
Algemeen Nederlandsch
Verbond.

Voorgestelde wet
Artikel 1.
1. De vereeniging draagt
den naam ‘Algemeen
Nederlandsch Verbond’.

2. De vereeniging is te
Dordrecht gevestigd.

2. Zij is, ter voortzetting 3. Het vereenigingsjaar
van de in 1896 in
loopt van 1 Januari tot 31
Vlaanderen gestichte
December.
gelijknamige vereeniging,
op 1 Mei 1898 in
Nederland opgericht en op
1 Januari 1905 voortgezet
voor den duur van 29 jaar.
Na 31 December 1933
wordt zij voor den tijd van
29 jaar voortgezet.

3. De vereeniging is
gevestigd te Dordrecht.

3. De vereeniging is
gevestigd te Dordrecht.
4. Het vereenigingsjaar valt
samen met het
kalenderjaar.

Toelichting. De aanleiding tot dit voorstel tot wijziging der verbondswet is gelegen
in artikel 1. Volgens het eerste lid der geldende wet is de vereeniging op 1 Januari
1905 voor 29 jaar opgericht, en zou zij dus met 1 Januari 1934 ophouden te bestaan.
Het is daarom noodig, dat vóór dien datum de Koninklijke goedkeuring verkregenl
wordt op de verlenging van het bestaan van het Verbond met wederom 29 jaar. Van
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de gelegenheid is gebruik gemaakt om nog enkele andere wijzigingen aan te brengen.
In de eerste zinsnede van het tweede lid is naar de stichting der vereeniging in 1896
verwezen. Het enkel noemen van het jaartal 1905, zooals in de geldende wet, kan
tot misverstand aanleiding geven.
Artikel 2.
Artikel 2.
Het eerste en het tweede lid blijven onveranderd.
3. Tot den Nederlandschen of Dietschen
stam worden geacht te behooren de
volksgroepen van de Nederlanders, de
Vlamingen en de Dietsch sprekende
Zuid-Afrikaners, voorts de verspreid
wonende leden van die volksgroepen,
alsmede de afstammelingen van alle
bovengenoemden; wat die
afstammelingen betreft: voor zoover zij
niet het stambewustzijn verloren hebben.

3. Tot den Nederlandschen of Dietschen
stam worden geacht te behooren de
volksgroepen van de Nederlanders, de
Vlamingen en de Dietsch sprekende
Zuid-Afrikaners, voorts de verspreid
wonende leden van die volksgroepen,
alsmede de afstammelingen van alle
bovengenoemden; wat die
afstammelingen betreft, voor zoover zij
niet het stambewustzijn verloren hebben.
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4. Tot bevordering van een voortdurend
goede verstandhouding tusschen hen, die
geacht worden tot den Nederlandschen
of Dietschen stam te behooren, en de
hierna bedoelde volken en volksgroepen,
wijdt het verbond tevens in den geest van
het eerste lid van dit artikel zijn
belangstelling aan de volken en
volksgroepen van niet-Europeesche
afkomst, welke een gebied bewonen,
waar het Nederlandsch of een andere
Dietsche taal als landstaal erkend wordt.

4. Tot bevordering van een voortdurend
goede verstandhouding tusschen hen, die
geacht worden tot den Nederlandschen
of Dietschen stam te behooren, en de
hierna te noemen volken en volksgroepen
wijdt het verbond tevens in den geest van
het eerste lid van dit artikel zijn
belangstelling aan de volken en
volksgroepen van niet-Europeesche
afkomst, welke een gebied bewonen,
waar het Nederlandsch of een andere
Dietsche taal landstaal is.

Toelichting. De voorgestelde veranderingen zijn niet meer dan
redactieverbeteringen en herstel van een drukfout. In het derde lid is de dubbele punt
na het woord ‘betreft’ in op een na den laatsten regel vervangen door een komma.
Op den vierden regel van het vierde lid is het woord ‘bedoelde’ vervangen door ‘te
noemen’, terwijl aan het slot van dat lid ‘als landstaal erkend wordt’ vervangen is
door ‘landstaal is’. De eisch is niet, dat het Nederlandsch of een andere Dietsche taal
door een overheidsdaad als landstaal erkend wordt, doch door een zóó groote groep
der bewoners gesproken wordt, dat men kan zeggen, dat het Nederlandsch of een
andere Dietsche taal in dat land één der landstalen is.
Artikel 3.
Artikel 3.
Het Verbond tracht zijn doel te bereiken Het Verbond tracht zijn doel te bereiken
door:
door:
1. handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal en de andere Dietsche
talen, waaronder mede verstaan worden
de streektalen, alsmede
vergemakkelijking van het aanleeren en
het gebruik van deze talen;

1. handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal en de andere Dietsche
talen, alsmede vergemakkelijking van het
aanleeren en het gebruik van deze talen;

De nummers 2de, 3de en 4de blijven onveranderd.
Toelichting. Volgens dit voorschrift zou het Verbond o.m. zijn doel trachten te
bereiken door handhaving en verbreiding der streektalen.
Dat kan nooit de bedoeling zijn. De verbreiding en steeds verdere doordringing
van het onderwijs heeft tot noodzakelijk gevolg, dat de streektalen steeds meer
verdrongen worden door het algemeen beschaafd Nederlandsch. Men kan dat
betreuren en door dat gevoel er toe geleid worden om van die streektalen nog zooveel
mogelijk vast te houden, ze dus bestudeeren en vastleggen in geschriften en
geluidsfilms, maar handhaving en verbreiding van die streektalen naast handhaving
en verbreiding van de Nederlandsche taal, dat is het algemeen beschaafd
Nederlandsch, is niet mogelijk.
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Het bewaren van de streektalen ligt zeker wel op den weg van het Verbond, maar
dat kan worden opgenomen onder de ‘bijzondere middelen’, opgesomd in artikel 4.
Artikel 4.
Artikel 4.
De bijzondere middelen, waardoor het De bijzondere middelen, waardoor het
verbond zijn doel tracht te bereiken, zijn: verbond zijn doel tracht te bereiken, zijn:
1. de uitgave en ondersteuning van
periodieke en andere geschriften;

1. blijft onveranderd.

2. de stichting en instandhouding van een 2. blijft onveranderd.
stamboekerij;
3. de stichting en instandhouding van een 3. blijft onveranderd.
stammuseum;
4. het op gezette tijden houden van een 4. blijft onveranderd.
stamdag, waarop zooveel mogelijk leden
uit alle oorden bijeenkomen om elkaar te
sterken in den,strijd voor de belangen,
welke het verbond voorstaat;
5. de oprichting, onderhouding en
ondersteuning van Nederlandsche
boekerijen en leeszalen, alsmede de
verschaffing van Nederlandsche boeken
en tijdschriften aan niet uitsluitend
Nederlandsche boekerijen en leeszalen;

5. de oprichting, instandhouding en
ondersteuning van Nederlandsche
boekerijen en leeszalen, alsmede de
verschaffing van Nederlandsche boeken
en tijdschriften aan niet uitsluitend
Nederlandsche boekerijen en leeszalen;

6. de stichting, onderhouding en
6. de stichting, instandhouding en
ondersteuning van Nederlandsche scholen ondersteuning van Nederlandsche scholen
en Nederlandsche leergangen;
en Nederlandsche leergangen;
7. de bevordering van het bezoek aan
Nederlandsche scholen en leergangen;

7. blijft onveranderd.

8. de vertooning van rolprenten over de 8. de vertooning van rolprenten over de
volken en volksgroepen, in art. 2 bedoeld, volken en volksgroepen, in art. 2
en de landen, welke deze bewonen;
genoemd, en de landen, welke deze
bewonen;
9. het doen houden en steunen van
voordrachten, met het doel van het
verbond verband houdende;

9. blijft onveranderd.

10. het houden van en de medewerking 10. blijft onveranderd.
aan congressen, welke ter bereiking van
het doel van het verbond bevorderlijk
kunnen zijn;
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11. het steunen van de Nederlandsche
11. de studie der streektalen en het
letterkunde, die in stamverwante landen bewaren van de kennis dier talen;
daaronder begrepen;
12. het doen opvoeren en het steunen van 12. het steunen van Nederlandsche of
de opvoering van tooneelstukken,
Dietsche letterkunde;
geschreven in het Nederlandsch of in een
andere Dietsche taal;
13. het doen uitvoeren en het steunen van 13. no. 12 der geldende wet.
de uitvoering van muziekwerken van
Nederlandsche en stamverwante
toondichters;
14. het houden en steunen van
tentoonstellingen, met het doel van het
verbond verband houdende;

14. het doen uitvoeren en het steunen van
de uitvoering van muziekwerken van
Nederlandsche of Dietsche toondichters;

15. de verbreiding van Nederlandsche,
Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche
liederen;

15. no. 14 der geldende wet.

16. de aanmoediging en bevordering van 16. de verbreiding van het Dietsche lied.
de waardeering van eigen kunst onder de
volken en volksgroepen in art. 2 bedoeld;
17. de bevordering van de oprichting van,
alsmede de aankweeking van liefde voor
en eerbiediging van gedenkteekenen,
welke verband houden met de
geschiedenis van den Nederlandschen
stam in het algemeen, of van de volken
en volksgroepen, tot den Nederlandschen
stam behoorende;

17. de aanmoediging en bevordering van
de waardeering van eigen kunst onder de
volken en volksgroepen in art. 2
genoemd;

18. de viering van gedenkdagen, van
belang voor den Nederlandschen stam in
het algemeen of voor de volken en
volksgroepen, tot den Nederlandschen
stam behoorende;

18. de bevordering van de oprichting van,
alsmede de aankweeking van liefde voor
en eerbiediging van gedenkteekenen,
welke verband houden met de
geschiedenis van den Nederlandschen of
Dietschen stam;

19. de bevordering van het bezoek door 19. de viering van gedenkdagen, van
hen, die behooren tot de volken en
belang voor den Nederlandschen of
volksgroepen, in art. 2 bedoeld, zoowel Dietschen stam;
aan de verschillende deelen van het eigen
land, als aan andere landen, welke die
volken en volksgroepen bewonen;
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20. de uitwisseling van leerkrachten
20. de bevordering van het bezoek door
tusschen de volken en volksgroepen, tot hen, die behooren tot de volken en
den Nederlandschen stam behoorende; volksgroepen, in art. 2 genoemd, zoowel
aan de verschillende deelen van het eigen
land, als aan andere landen, welke die
volken en volksgroepen bewonen;
21. het in woord en geschrift bij de
21. de uitwisseling van leerkrachten
bevoegde macht opkomen voor de
tusschen de volken en volksgroepen, tot
belangen, welke het verbond voorstaat; den Nederlandschen of Dietschen stam
behoorende;
22. het samenwerking zoeken.

22. no. 21 van de geldende wet.

a. met vereenigingen of instellingen,
welke een doel nastreven, verwant met
dat van het verbond;
b. met gezaghebbende belangstellenden
op verschillend gebied;
23. alle andere wettige middelen, welke 23. no. 22 van de geldende wet.
bevorderlijk kunnen zijn aan het doel van
het verbond;
24. no. 23 van de geldende wet.
Toelichting. Het ongebruikelijke woord ‘onderhouding’ in 5de en 6de is vervangen
door ‘instandhouding’.
Na 10de is een nieuw nummer, dus 11de, ingevoegd, waarvoor verwezen wordt
naar de toelichting op de wijziging van artikel 3, 1ste.
De verandering van ‘bedoeld’ in 8ste, 16de (nieuw 17de) en in 19de (nieuw 20ste)
in ‘genoemd’ is een redactieverbetering.
De veranderingen in de nummers 11de (nieuw 12de), 13de (nieuw 14de), 15de
(nieuw 16de), 17de (nieuw 18de), 18de (nieuw 19de), 20ste (nieuw 21ste) zijn
aangebracht, omdat in de bestaande redactie dezer middelen de woorden stam,
stamverwant, Vlaamsch, Zuid-Afrikaansch op verwarrende wijze zijn gebezigd. De
bedoeling wordt beter en eenvoudiger weergegeven door ‘Nederlandsch of Dietsch’
dan wel enkel het woord ‘Dietsch’. De opschuiving der nummers na 10de behoeft
geen toelichting.
Artikel 5.
Het eerste lid blijft onveranderd.

Artikel 5.

2. Deze vereenigingen dragen alsdan den
naam van ‘Groep van het Algemeen
Nederlandsch Verbond’, be- houdens haar
recht, hieraan een eigen naam toe te
voegen. Deze groepen vormen tezamen
met de leden, welke niet tot die groepen
behooren, het verbond. Zij genieten, waar
het de aangelegenheden van haar gebied
betreft, zelfstandigheid, voor zoover deze

2. Deze vereenigingen dragen alsdan den
naam van ‘Groep van het Algemeen
Nederlandsch Verbond’; zij hebben het
retcht daaran, onder goedkeuring van het
hoofdbestuur, een eigen naam toe te
voegen. Deze groepen vormen tezamen
met de leden, welke niet tot die groepen
behooren, het verbond. Zij zijn bevoegd
de aangelegenheden van haar gebied
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niet ter bevordering van de eenheid van zelfstandig te regelen, voorzoover die
handelen, ter voorkoming en wegneming zelfstandigheid niet in deze verbondswet
van alles, wat het verbond kan schaden, beperkt is.
en ter bevordering van een goed beheer
in deze verbondswet beperkt is.
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Het dende lid blijft onveranderd.
4. In hetzelfde land kan slechts één groep 4. Vervalt.
gevestigd zijn.
5. Buiten de gebieden der groepen kunnen Wordt 4de lid en luidt:
de leden van het verbond zich plaatselijk
of voor een beperkt gebied, onder
goedkeuring van het hoofdbestuur,
vereenigen tot een ‘zelfstandige
afdeeling’, welke als zoodanig
rechtstreeks met het hoofdbestuur in
verbinding staat, en, waar het de
aangelegenheden van haar gebied betreft,
vrij is in de regeling daarvan, met
inachtneming van deze verbondswet en
haar reglement.
4. Buiten de gebieden der groepen kunnen
de leden van het verbond zich plaatselijk
of voor een beperkt gebied, onder
goedkeuring van het hoofdbestuur,
vereenigen tot een ‘zelfstandige
afdeeling’, welke als zoodanig
rechtstreeks met het hoofdbestuur in
verbinding staat, en} bevoegd is, de
aangelegenheden van haar gebied
zelfstandig te regelen, voorzoover die
zelfstandigheid niet in deze verbondswet
beperkt is.
5. De bestaande groepen en zelfstandige
afdeelingen worden geacht
overeenkomstig de bepalingen dezer
verbondswet te zijn opgericht.
Toelichting. Tweede lid. Er zal in den regel geen bezwaar tegen zijn, dat de
Vereeniging, die zich als Groep bij het Algemeen Nederlandsch Verbond wil
aansluiten, haar ouden naam ook behoudt of een eigen naam aan dien der groep
toevoegt, maar het hoofdbestuur moet dat kunnen voorkomen, indien die naam niet
past bij het doel en streven van het Verbond.
Bovendien is een kleine redactieverandering aangebracht.
De redenen voor de beperking der zelfstandigheid in de woorden ‘ter bevordering
van de eenheid van handelen, ter voorkoming en wegneming van alles, wat het
Verbond kan schaden, en ter bevordering van een goed beheer’ behoeven hier niet
genoemd te worden. De beperkingen worden immers in de Verbondswet genoemd
zooals artikel 9 (2), artikel 17 (2), artikel 17 (4), artikel 17 (5), artikel 23, artikel 26
(2) artikel 27. Daarnaast nog eens in algemeene termen zeggen, waarom de
zelfstandigheid wordt beperkt, kan tot verwarring aanleiding geven.
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Vierde lid. In groote gebieden als Nederlandsch-Indié en Noord-Amerika bijv.
kan het gewenscht zijn, dat de afdeelingen, die in een deel van dat gebied dicht bij
elkaar gelegen zijn, zich vereenigen tot een groep, terwijl de op grooten afstand
daarvan gelegen andere afdeelingen, als er eenige dicht bij elkaar liggen, deze zich
weer tot een groep kunnen vereenigen, of indien ze verspreid liggen, zelfstandige
afdeelingen kunnen vormen, rechtstreeks onder het hoofdbestuur.
Vijfde lid (nieuw vierde lid). Het is beter hier dezelfde bewoordingen te bezigen
voor de beperking der zelfstandigheid als in het tweede lid voor de groepen. Dat de
zelfstandige afdeelingen bij de regeling harer aangelegenheden haar eigen reglement
moet in acht nemen, behoeft niet te worden voorgeschreven.
In het nieuw toegevoegde vijfde lid is overgenomen, wat in de geldende wet in
het eerste lid van de lilde der Overgangsbepalingen voorkomt. Het behoort geheel
tot het onderwerp, dat in artikel 5 is geregeld, en is dus aan het slot van dat artikel
beter op zijn plaats.
Artikel 6.
1. Behoudens de beperkingen in deze
Verbondswet vermeld, kunnen lid van
het verbond zijn:

Artikel 6.
1. Behoudens de beperkingen in deze
Verbondswet vermeld, kunnen lid van
het verbond zijn:

1ste. allen, die volgens art. 2 tot den
Nederlandschen stam behooren;

a. allen, die volgens art. 2 tot den
Nederlandschen stam behooren;

2de. alle anderen, die verhooging van de
geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht
van den Nederlandschen stam
wenschelijk achten voor het land, dat zij
bewonen, of in het algemeen belang.

b. alle anderen, die verhooging van de
geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht
van den Nederlandschen stam
wenschelijk achten voor het land, dat zij
bewonen, of in het algemeen belang.

Toelichting. De nummering met 1ste en 2de is veranderd in a en b om verwarring
met de nummers der alinea's te voorkomen.
Artikel 7.
Artikel 7.
Het eerste, tweede en derde lid blijven onveranderd.
4. Rechtspersonen, welke niet meer ten
volle aan de in dit artikel gestelde eischen
voldoen, verliezen op grond daarvan het
lidmaatschap op de wijze, als in artikel 9
van deze verbondswet is bepaald.

4. Rechtspersonen, welke niet meer ten
volle aan de in het vorige lid gestelde
eischen voldoen, verliezen op grond
daarvan het lidmaatschap op de wijze, als
in artikel 9 van deze verbondswet is
bepaald.

Aan het artikel wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
Zij, die bij het in werking treden van deze
verbondswet lid van het Verbond zijn,
maar zulks niet zouden kunnen worden
volgens de bepalingen van dit artikel,
verliezen op dien grond hun lidmaatschap
niet. De bepalingen, krachtens welke men
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het lidmaatschap kan verliezen, zijn
echter ook op hen toepasselijk.
Toelichting. Vierde lid. Alleen in het derde, dat is dus het vorige lid, wordt
gesproken van de eischen, waaraan rechtspersonen moeten voldoen.
Nieuw vijfde lid. De overgangsbepaling I sluit geheel aan bij de voorschriften van
artikel 7 en is daar dus beter op haar plaats. Uiteraard zijn de woorden in den derden
regel van die overgangsbepaling ‘dezer verbondswet’ vervangen door ‘dit artikel’,
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Artikel 11.
1. De leden betalen een jaarlijksche
bijdrage van ten minste F 2.50
Nederlandsch.

Artikel 11.
1. De leden betalen een jaarlijksche
bijdrage van ten minste 2.50 gld.
Nederlandsch.
Het tweede en derde lid worden
omgewisseld en luiden:

2. Personen, die een lagere bijdrage
2. Men kan ook lid zijn voor het leven
betalen, in welk geval de bijdrage ten
tegen een bijdrage in eens van tenminste
minste F 1. - Nederlandsch moet
100. - gld.
bedragen, worden begunstigers genoemd.
Deze missen de rechten der leden
krachtens deze verbondswet en de
reglementen der groepen en zelfstandige
afdeelingen en hebben in de
vergaderingen, waar de leden hun
stemrecht uitoefenen, een raadgevende
stem. Zij kunnen geen aanspraak maken
op de geschriften, welke het verbond den
leden verstrekt, tenzij tegen betaling van
den daarvoor bepaalden prijs.
3. Men kan ook lid zijn voor het leven 3. Personen, die een lagere bijdrage dan
tegen een bijdrage in eens van tenminste 2.50 gld. per jaar betalen, in welk geval
F 100.-.
de bijdrage ten minste 1 gld.
Nederlandsch moet bedragen, worden
begunstigers genoemd. Deze missen de
rechten der leden krachtens deze
verbondswet en de reglementen der
groepen en zelfstandige afdeelingen en
hebben in de vergaderingen, waar de
leden hun stemrecht uitoefenen, een
raadgevende stem. Zij kunnen geen
aanspraak maken op de geschriften, welke
het verbond den leden verstrekt, tenzij
tegen betaling van den daarvoor
bepaalden prijs.
Het vierde lid blijft onveranderd.
Aan het artikel wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De jaarlijksche bijdrage der leden en
begunstigers, welke bij het in werking
treden dezer verbondswet minder
bedraagt dan het in deze wet bepaalde
minimum, blijft op dat mindere bedrag
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gehandhaafd, wanneer die leden en
begunstigers zulks verlangen.
Toelichting. Daar de leden 1 en 3 van het artikel op elkaar behooren te volgen,
zijn lid 2 en lid 3 omgewisseld, hetgeen de inlassching van enkele woorden in het
nieuwe derde lid noodig maakte. Voorts is in het eerste en het nieuwe derde lid het
aan het Fransch ontleende guldensteeken vóór het bedrag vervangen door het
Nederlandsche ‘gld’ na het bedrag.
In het nieuwe vijfde lid is de overgangsbepaling II uit de geldende wet
overgenomen, wijl deze beter aan het slot van dit artikel past.
Artikel 14.
Artikel 14.
Het eerste en het tweede lid blijven onverranderd.
3. Bij verhindering of ontstentenis van
den algemeenen voorzitter vervangt de
algemeene ondervoorzitter hem. Bij
verhindering of ontstentenis ook van den
laatstgenoemde voorziet het hoofdbestuur
in de vervanging, behoudens in het geval,
bedoeld in art. 12.

3. Bij verhindering of ontstentenis van
den algemeenen voorzitter vervangt de
algemeene ondervoorzitter hem. Bij
verhindering of ontstentenis ook van den
laatstgenoemde voorziet het hoofdbestuur
in de vervanging, behoudens in het geval
bedoeld in het dertiende lid van art. 12.

Het vierde lid blijft onveranderd.
5. De betrekkingen van algemeen
secretaris en van algemeen
penningmeester kunnen in één persoon
vereenigd zijn.

5. Dezelfde persoon kan tegelijkertijd
algemeen secretaris en algemeen
penningmeester zijn.

Toelichting. De voorgestelde veranderingen zijn bedoeld als redactieverbetering.
Artikel 15.
Artikel 15.
1. Het hoofdbestuur kan een
1. Het hoofdbestuur kan een
administrateur benoemen en hem
administrateur en een plaatsvervangend
schorsen en ontslaan. De benoeming
administrateur benoemen en hen schorsen
geschiedt schriftelijk, met vermelding van en ontslaan. De benoeming geschiedt
de salarisregeling, den werkkring, den schriftelijk, met vermelding van de
termijn, in acht te nemen bij ontslag, en salarisregeling, den werkkring, den
de verloven.
termijn, in acht te nemen bij ontslag, en
de verloven.
2. Schorsing en ontslag worden den
2. Schorsing en ontslag worden hun
administrateur schriftelijk medegedeeld schriftelijk medegedeeld met volledige
met volledige vermelding der redenen. vermelding der redenen.
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3. De administrateur is rechtstreeks
verantwoordelijk aan den algemeenen
secretaris en, voor zoover hem ook
geldelijke werkzaamheden worden
opgedragen, aan den algemeenen
penningmeester. Hij kan niet zijn lid van
het hoofdbestuur of van een
groepsbestuur.

3. De administrateur en de
plaatsvervangend administrateur zijn
rechtstreeks verantwoordelijk aan den
algemeenen secretaris en, voor zoover
hun ook geldelijke werkzaamheden
worden opgedragen, aan den algemeenen
penningmeester. Zij mogen niet lid van
het hoofdbestuur zijn.

Toelichting. Het is wenschelijk, dat de Verbondswet de gelegenheid opent ook
een plaatsvervangend administrateur te benoemen. De veranderingen houden daarmee
verband.
Bovendien is het verbod voor den administrateur (en den plaatsvervangend
administrateur) om lid van een groepsbestuur te zijn, vervallen. Dat verbod hoort
niet thuis in de verbondswet. Wil het bestuur der groep Nederland (alleen voor deze
kan de bepaling van practische beteekenis zijn) de deur van haar bestuur sluiten voor
den administrateur en den plaatsvervangend administrateur, dan kan zij dat in het
groepsreglement bepalen.
In de verbondswet wordt na artikel 15 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 16.
Het hoofdbestuur kan commissiën en
instellingen in het leven roepen, welker
doel en werkkring van belang zijn voor
het geheele Verbond. Het stelt daarvoor,
zoo noodig, de reglementen vast en
benoemt en ontslaat de leden van die
commissiën en de leiders van die
instellingen. Op deze leiders is het in
artikel 15 voor den administrateur en den
plaatsvervangend administrateur bepaalde
van toepassing.
Toelichting. Het is wenschelijk deze bevoegdheid van het hoofdbestuur
uitdrukkelijk in de verbondswet op te nemen. Het is een leemte, dat bijv. omtrent de
positie van den leider der afdeeling Boekverspreiding niets is bepaald.
De daarna volgende artikelen in de nieuwe wet schuiven daardoor één nummer
op, maar gemakshalve worden de oude nummers hier behouden, daar de algemeene
vergadering het hoofdbestuur kan machtigen de noodig blijkende vernummering der
artikelen aan te brengen.
Artikel 16.
Artikel 16.
1. Alle stukken, van het hoofdbestuur
1. Alle stukken, van het hoofdbestuur
uitgaande en dit verbindende, vereischen uitgaande en dit verbindende, vereischen
de handteekeningen van den algemeenen de handteekeningen van den algemeenen
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voorzitter en van den algemeenen
secretaris. Voor alle andere stukken, niet
de geldzaken betreffende, kan, tenzij - in
bijzondere gevallen - de algemeene
voorzitter zijn mede-onderteekening
wenschelijk acht, worden volstaan met
de handteekening van den algemeenen
secretaris en voor die, welke de geldzaken
betreffen, met de handteekening van den
algemeenen penningmeester.

voorzitter en van den algemeenen
secretaris. Voor alle andere stukken, niet
de geldzaken betreffende, kan, tenzij de
algemeene voorzitter zijn
mede-onderteekening wenschelijk acht,
worden volstaan met de handteekening
van den algemeenen secretaris en voor
die, welke de geldzaken betreffen, met
de handteekening van den algemeenen
penningmeester.

Toelichting. Daar de algemeene voorzitter zelf uitmaakt, wanneer hij zijn
mede-onderteekening wenschelijk acht, m.a.w. wanneer het geval ‘bijzonder’ is,
behoeft deze beperking niet te worden voorgeschreven.
Het tweede lid blijft onveranderd.
Artikel 17.
1. Leiding en beheer van het verbond
berusten bij het hoofdbestuur.

Artikel 17.
1. Leiding en beheer van het verbond
berusten bij het hoofdbestuur. Het
behartigt de belangen van het verbond in
zijn geheel en van de deelen in hun
onderling verband.

Toelichting. Deze toevoeging is wenschelijk om te doen uitkomen, dat ook
aangelegenheden, die wel niet het geheele verbond raken, maar de belangen van
meer dan één groep te zamen betreffen, tot de taak van het hoofdbestuur behooren.
Het tweede, derde, vierde en vijfde lid blijven onveranderd.
Artikel 18.
Het eerste lid blijft onveranderd.

Artikel 18.

2. Het hoofdbestuur maakt deze
begrooting daarna zoo spoedig mogelijk
openbaar in het verbondsblad of, bij
gebreke daarvan, door toezending aan de
leden van het verbond.

2. Het hoofdbestuur maakt deze
begrooting met een toelichting daarna zoo
spoedig mogelijk openbaar in het
verbondsblad of, bij gebreke daarvan,
door toezending aan de leden van het
verbond.

Toelichting. Het is wenschelijk, dat de begrooting, welke in het verbondsblad
wordt openbaar gemaakt, voor de lezers begrijpelijk wordt gemaakt door een
toelichting.
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Artikel 20.
Artikel 20.
1. Het hoofdbestuur vergadert tenminste 1. Het hoofdbestuur vergadert tenminste
viermaal in het jaar, ter plaatse, te bepalen tweemaal in het jaar, ter plaatse, te
door het hoofdbestuur, dat zulks aan het bepalen door het hoofdbestuur, dat zulks
dagelijksch bestuur kan overlaten.
aan het dagelijksch bestuur kan overlaten.
Toelichting. De praktijk heeft geleerd, dat het in gewone omstandigheden voldoende
is, als het hoofdbestuur tweemaal per jaar vergadert.
Artikel 24.
Artikel 24.
Het eerste en het tweede lid blijven onveranderd.
3. Voor dezelfde plaats of hetzelfde
gebied kan slechts één afdeeling
werkzaam zijn, behoudens het recht van
bestaan van jongelieden- en
studentenafdeelingen naast de gewone,
mits zij alle dezelfde plaats of hetzelfde
gebied bestrijken.

3. Voor dezelfde plaats of hetzelfde
gebied kan slechts één afdeeling
werkzaam zijn, behoudens het recht van
bestaan van jongelieden- en
studentenafdeelingen naast de gewone
afdeelingen.

Toelichting. Het is denkbaar, dat in een zeker gebied, dat een afdeeling nu eenmaal
tot het hare heeft verklaard, een jongeliedenafdeeling ontstaat, die niet dat gansche
gebied wil bestrijken. Deze moet dan de gelegenheid hebben zich tot een deel van
het gebied te bepalen. Wij denken aan de afdeeling 't Gooi, in welks gebied de plaatsen
Bussum en Hilversum liggen.
Artikel 27.
Artikel 27.
De reglementen der groepen en
Het reglement eener groep of zelfstandige
zelfstandige afdeelingen behooren onder afdeeling behoort onder meer bepalingen
meer bepalingen te bevatten omtrent:
te bevatten omtrent:
1ste. haar naam en zetel, alsmede de
grenzen van haar gebied;

1ste. haar naam en zetel, alsmede de
grenzen van haar gebied;

2de. de bijzondere belangen, welke de 2de. de bijzondere belangen, welke zij
groep of zelfstandige afdeeling zich ten wenscht te behartigen;
doel stelt te behartigen naast die, welke
in deze verbondswet zijn omschreven;
3de. de samenstelling en bevoegdheid 3de. de samenstelling en bevoegdheid
van haar bestuur en van haar dagelijksch van haar bestuur en van haar dagelijksch
bestuur;
bestuur;
4de. de aanwijzing van de afgevaardigden 4de. de bijdragen harer leden en
der groep in het hoofdbestuur;
begunstigers;
5de. de jaarbijdragen der leden en
5de. het aandeel der algemeene kas van
begunstigers van de groep of zelfstandige het hoofdbestuur in de bijdragen harer
afdeeling;
leden, genoemd in het eerste en tweede
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lid van artikel 11, welk aandeel in den
regel niet minder dan 40 pCt. zal zijn,
alsmede het tijdstip der storting;
6de. de bijdrage der groep of zelfstandige
afdeeling aan de algemeene kas van het
hoofdbestuur, welke bijdrage in den regel
niet minder dan 40 pCt. van de
jaarbijdragen en van de bijdragen in eens,
bedoeld in het derde lid van art. 11, der
leden en begunstigers van die groep of
zelfstandige afdeeling zal bedragen, en
het tijdstip der storting.

6de. de jaarlijksche begrooting, rekening
en verantwoording, alsmede het
jaarverslag, van welke stukken voor
afschrift geteekende exemplaren
telkenjare aan het hoofdbestuur moeten
worden gezonden op zoodanig tijd- stip,
dat zij, wat de begrooting betreft, uiterlijk
1 November van het jaar, voorafgaande
aan dat, waarvoor zij moet dienen, en wat
de beide andere bescheiden aangaat,
uiterlijk 15 Maart, in het bezit van het
hoofdbestuur zijn;

7de. de jaarlijksche begrooting, rekening 7de. haar vergaderingen en die van het
en verantwoording, alsmede het
bestuur;
jaarverslag, welke alle telkenjare aan het
hoofdbestuur moeten worden gezonden
op zoodanig tijdstip, dat zij, wat de
begrooting betreft, uiterlijk 1 November
van het jaar, voorafgaande aan dat,
waarvoor zij moeten dienen, en wat de
beide andere bescheiden aangaat, uiterlijk
15 Maart, in het bezit van het
hoofdbestuur zijn;
8ste. de vergaderingen van de groep of 8ste. de wijziging van haar reglement;
zelfstandige afdeeling alsmede van haar
bestuur;
9de. de afdeelingen der groep;

9de. haar ontbinding en de geldelijke
gevolgen daarvan.
Het reglement eener groep behoort
bovendien te bevatten, bepalingen
betreffende:

10de. de wijziging van het reglement der 10de. de aanwijzing harer afgevaardigden
groep of zelfstandige afdeeling, alsmede in het hoofdbestuur;
haar ontbinding en afrekening.
11de. haar afdeelingen en de rechten en
verplichtingen dier afdeelingen.
Toelichting. De veranderingen bedoelen alleen vereenvoudiging en verbetering
der redactie. De eenige wijziging, welke de inhoud ondergaat, is, dat de groepen
voortaan van de bijdragen der begunstigers niets behoeven af te staan aan de hoofdkas.
Dit kan een prikkel zijn voor de afdeelingen om, vooral onder de huisgenooten van
leden, begunstigers te werven en aan dezen toegang te verkenen tot de uitvoeringen.
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Artikel 30.
Artikel 30.
Behoort niet onder den titel ‘Ontbinding der Vereeniging’, doch wordt overgebracht
naar het einde der wet onder een afzonderlijken titel.
Artikel 31.
Artikel 31.
1. Geschillen worden vereffend als volgt: 1. Geschillen worden vereffend als volgt:
1ste. die, waarbij het hoofdbestuur als
partij betrokken is, door de algemeene
verbondsvergadering;

a. die, waarbij het hoofdbestuur als partij
betrokken is, door de algemeene
verbondsvergadering;

2de. die, tusschen afdeelingen van
dezelfde groep en/of door die groep
aangestelde vertegenwoordigers, alsmede
die tusschen het bestuur eener
groepsafdeeling en van haar leden, door
het bestuur der betrokken groep;

b. die, tusschen afdeelingen van dezelfde
groep en/of door die groep aangestelde
vertegenwoordigers, alsmede die tusschen
het bestuur eener groepsafdeeling en haar
leden, door het bestuur der betrokken
groep;

3de. alle andere geschillen door het
hoofdbestuur;

c. alle andere geschillen door het
hoofdbestuur;

2. In het geval onder 1ste is het
hoofdbestuur verplicht de algemeene
verbondsvergadering uit te schrijven
binnen drie maanden, nadat de eene partij
aan de andere schriftelijk heeft
medegedeeld op de uitspraak van de
algemeene verbondsvergadering prijs te
stellen. Bij gebreke van die uitschrijving
heeft de wederpartij het recht de
vergadering bijeen te roepen.

2. In het geval onder a is het hoofdbestuur
verplicht de algemeene
verbondsvergadering uit te schrijven
binnen drie maanden, nadat zij van de
andere partij schriftelijk mededeeling
heeft ontvangen, dat zij op de uitspraak
van de algemeene verbondsvergadering
prijs stelt. Bij gebreke van die
uitschrijving heeft de wederpartij het
recht de vergadering bijeen te roepen op
de wijze in artikel 12 voor aanvragers van
een algemeene verbondsvergadering
voorgeschreven.

3. Art. 12 dezer verbondswet geldt ook Vervalt.
voor de wederpartij en is overigens ook
voor de hier bedoelde procedure
toepasselijk.
4. In het geval onder 2de doet het bestuur
der betrokken groep uitspraak binnen drie
maanden en in dat onder 3de het
hoofdbestuur binnen één jaar nadat een
der partijen aan dat groepsbestuur in het
geval onder 2de en aan hoofdbestuur in
het geval onder 3de schriftelijk heeft

3. In het geval onder b doet het
groepsbestuur uitspraak binnen drie
maanden en in dat onder c het
hoofdbestuur binnen één jaar, na de
ontvangst der mededeeling van één der
partijen, dat zij de uitspraak door dat
bestuur wenscht.
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meegedeeld, dat zij de uitspraak van dat
bestuur wenscht.
5. In het geval onder 2de kan het
hoofdbestuur op verzoek van het
betrokken groepsbestuur den termijn met
een zelfden tijdsduur verlengen.

4. In het geval onder b kan het
hoofdbestuur op verzoek van het
betrokken groepsbestuur den termijn met
een zelfden tijdsduur verlengen.

6. De uitspraak in eenig geschil volgens
dit artikel wordt aan partijen meegedeeld
in geschrifte, waarin de punten van
geschil, de overwegingen van den
scheidsrechter en zijn uitspraak volledig
worden opgenomen.

5. De uitspraak in eenig geschil volgens
dit artikel wordt aan partijen meegedeeld
in geschrifte, waarin de punten van
geschil, de overwegingen van den
scheidsrechter en zijn uitspraak volledig
worden opgenomen.

Toelichting. De veranderingen hebben geen ander doel dan de redactie eenvoudiger
en duidelijker te maken. Na artikel 31 wordt een nieuwe titel ingelascht.

Onvoorziene gevallen.
Artikel 32.
In alle gevallen, waarin deze verbondswet
niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.
Toelichting. Zie het hiervoren aangeteekende bij artikel 30.

Overgangsbepalingen.
I.
I
Zij, die bij het in werking treden van deze Vervalt.
verbondswet lid van het verbond zijn,
maar zulks niet zouden kunnen worden
volgens de bepalingen dezer
verbondswet, verliezen op dien grond hun
lidmaatschap niet, De bepalingen,
krachtens welke men het lidmaatschap
kan verliezen, zijn echter ook op hen
toepasselijk.
Toelichting. De bepaling is opgenomen in artikel 7, 5de lid (zie aldaar).
II.
II.
De jaarlijksche bijdrage der leden, welke Vervalt.
bij het in werking treden dezer
verbondswet minder bedraagt dan het in
deze wet bepaalde minimum, blijft op dat
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mindere bedrag gehandhaafd, wanneer
die leden en begunstigers zulks verlangen.
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Toelichting. De bepaling is opgenomen in artikel 11, 5de lid (zie aldaar).
III.
III.
1. De bestaande groepen en zelfstandige 1. Vervalt.
afdeelingen worden geacht
overeenkomstig de bepalingen dezer
verbondswet te zijn opgericht.
1. Deze wet treedt in werking op 1
Januari 1934. Tot dien datum blijft van
kracht de Wet van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, zooals die het
laatst is gewijzigd bij Koninklijk Besluit
van 12 December 1929, No. 65.
2. Binnen een maand na het in werking
treden dezer verbondswet zendt het
hoofdbestuur aan de besturen der groepen
en zelfstandige afdeelingen bij
aangeteekenden brief met
ontvangstbewijs één of meer
gewaarmerkte afdrukken dezer
verbondswet, met het verzoek binnen één
jaar na ontvangst van dien brief:

2. Binnen een maand na de Koninklijke
goedkeuring dezer verbondswet en
eveneens binnen een maand na het in
werking treden van elke later daarin aan
te brengen wijziging, welke verandering
van het reglement eener groep of
zelfstandige afdeeling noodig maakt,
zendt het hoofdbestuur aan het bestuur
dier groep of zelfstandige afdeeling, bij
aangeteekenden brief met
ontvangstbewijs, een of meer
gewaarmerkte afdrukken der gewijzigde
wet, of van de daarin aangebrachte
veranderingen, met het verzoek, binnen
een jaar na ontvangst*van dien brief:

1ste. haar reglementen voor zooveel
noodig in overeenstemming met deze
verbondswet te brengen;

a. haar reglement voor zooveel noodig
daarmede in overeenstemming te
brengen;

2de. een gewaarmerkt afschrift van die
reglementen aan het hoofdbestuur ter
goedkeuring in te zenden.

b. een gewaarmerkt afschrift van haar
reglement, of van de gewijzigde artikelen
daarvan, aan het hoofdbestuur ter
goedkeuring te zenden.

Toelichting. De bepaling van het eerste lid is opgenomen in artikel 5, 5de lid. Het
nieuwe eerste en tweede lid vervangen het tweede lid der oude wet.
3. Wanneer die besturen aan deze
verplichtingen niet binnen den gestelden
termijn voldoen, voorziet het
hoofdbestuur daarin.

3. Als aan dit verzoek niet binnen den
gestelden termijn is voldaan, is het
hoofdbestuur bevoegd de veranderingen
aan te brengen, welke het noodig acht.
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Toelichting. De wijziging betreft alleen de redactie.
IV.
1. Bij het in werking treden van deze
verbondswet treden alle leden van het
hoofdbestuur af.

IV.
1. Vervalt.

De benoeming der nieuwe leden
geschiedt, met inachtneming van de
bepalingen dezer verbondswet en op de
wijze, als in de gewijzigde reglementen
der groepen zal zijn geregeld.
2. Binnen den onder III bedoelden termijn 2. Vervalt.
van één jaar zenden de besturen der
groepen aan het hoofdbestuur een opgaaf
van de nieuwe afgevaardigden in het
hoofdbestuur.
Toelichting. Deze overgangsbepaling is bij deze wetswijziging niet noodig, daar
er geen verandering komt in de wijze van benoeming van het hoofdbestuur.
V.
V.
1. Het aftredende hoofdbestuur en het
1. Vervalt
aftredende dagelijksch bestuur behartigen
de loopende zaken, tot het nieuwe
hoofdbestuur de werkzaamheden
overneemt.
2. De algemeene voorzitter van het
2. Vervalt
aftredende hoofd- bestuur roept het
nieuwe hoofdbestuur voor zijn eerste
vergadering bijeen binnen één maand
nadat het aftredende hoofdbestuur in het
bezit is van de opgaaf van de nieuwe
afgevaardigde van alle groepen. In die
vergadering draagt het aftredende
hoofdbestuur het bestuur over, dóet het
rekening en verantwoording en verstrekt
het alle inlichtingen, die het nieuw
opgetreden hoofdbestuur voor een goede
vervulling zijner taak noodig heeft.
Toelichting. Deze overgangsbepaling is bij deze wetswijziging niet noodig, daar
er geen verandering komt in de wijze van benoeming van het hoofdbestuur
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1932.
Algemeen overzicht.
Als vereeniging, die naar doel en werkzaamheid zoo nauw verbonden is met het
Nederlandsche volksleven, ondervond het Verbond in het afgeloopen jaar duidelijk
den terugslag van wat, zoowel in stoffelijken als in geestelijken zin, ons volk beroerde.
De stoffelijke nood had een verdere, belangrijke daling van het ledenaantal ten
gevolge, terwijl de crisis zich direct ook uitte in verminderde inkomsten uit de
fondsen, over welker rente het Verbond beschikt. Werd daardoor eenerzijds een
geldelijke toestand geschapen, die, zooal niet zorgwekkend, dan toch zeker
zorgeischend is en tot een uiterst voorzichtig beleid maant, anderzijds blijkt nu toch
wel duidelijk, dat het Verbond den schok van de economische crisis tot dusver beter
weerstaan heeft dan men in den aanvang wel durfde hopen.
Laat het zich dus aanzien dat het Verbond, wanneer zich geen bijzondere
gebeurtenissen meer voordoen, met een voorzichtig beleid de gevreesde economische
gevolgen der tijdsomstandigheden te boven zal kunnen komen, toch ligt er juist in
dezen tijd in de inkrimping der middelen een zeer ernstig gevaar.
Naast en wellicht zelfs vóór de economische crisis is deze tijd er een van een ‘crisis
der geesten’ en dat uit den aard der zaak niet het minst voor de jeugd. De talrijke
groepeeringen en hergroepeeringen op politiek en economisch terrein wijzen daar
reeds op, terwijl, wie het oor te luisteren legt bij wat er leeft onder de jeugd, zoowel
in het nationale als in het niet-nationale kamp, daar klanken zal vernemen, die op
een algeheele verandering van belangstelling wijzen. Men vergete niet, dat vooral
ons stamgebied in Europa geen afgezonderd eiland vormt, maar midden in den
Europeeschen cultuurstroom ligt en dus ook de algemeene stroomingen, zij het in 't
Nederlandsch ‘vertaald’, in eigen geestelijk leven kent.
Beteekent dit alles vaak een verscherping der houding van het anti-nationale kamp,
het kenmerkende van het huidig gebeuren is toch wel een krachtige opleving van het
nationaal besef, zelfs in kringen, welke daarvoor tot nu toe gesloten bleven. Met de
vormen waarin dit nationaal besef zich openbaart, heeft het Verbond niets uitstaande
- des te meer echter met den inhoud.
Meer dan ooit is er nu behoefte aan de vervulling van de taak van het Verbond:
het verdiepen van het volksbewustzijn door het doen kennen en uitdragen der
cultuurwaarden, eigen aan het Nederlandsche volk en den Nederlandschen stam.
Ieder die zich bezig houdt met het opwekken en organiseeren van nationale gevoelens
en krachten, moet putten uit en werken met den voorraad van Dietsche
beschavingswaarden - wil niet zijn streven aan holheid van leuzen gaan lijden. Het
is thans - naast het opwekken van het besef der eigen volkskracht - een der eerste
plichten van het Verbond aan de daardoor ontstane behoefte te voldoen en te trachten
inhoud en beteekenis en daardoor blijvende waarde te geven aan den thans
opkomenden nationalen vloed.
Hier nu echter werkt de economische ongunst van dezen tijd uitermate
belemmerend.
Allereerst is het ook bij groote krachtsinspanning niet mogelijk het ledenaantal
eenigszins belangrijk uit te breiden en daardoor het werkingsveld te vergrooten;
integendeel, er kan op niet veel meer gerekend worden dan op een handhaven van
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wat bestaat. Daarnaast echter eischt deze tijd voor een krachtige propaganda van
onze gedachte ook een goed uitgerust propagandaapparaat; wij denken daarbij bijv.
aan rolprenten, tentoonstellingen, tooneelopvoeringen enz. enz.; ook tenslotte aan
een goed en voldoende uitgerust hoofdkantoor met een stamboekerij en -museum,
die, zoo wat inhoud als omvang betreft, nog beter dan nu reeds, kunnen voldoen aan
het doel waarvoor zij werden gesticht: een beeld te geven van geschiedenis en
vermogen van den Nederlandschen stam.
Dit alles eischt veel meer middelen dan waarover het Verbond beschikt - inplaats
van aan krachtige uitbreiding, mag slechts aan uiterste bezuiniging worden gedacht.
Dat dit gevaren meebrengt moge duidelijk zijn - allereerst kan de thans dringende
taak van het Verbond niet naar behooren worden vervuld. Maar verder dreigt het
gevaar, dat velen - en vooral de jeugd - hun belangstelling (ideëele en stoffelijke)
elders zullen heenwenden in dezen tijd van zoovele lokkende leuzen, wanneer 't
Verbond niet in staat zou zijn, zijn werkzaamheid krachtig door te zetten en daardoor
velen van de beteekenis daarvan te doordringen en aan zich te binden.
De gevaren kunnen van de zijde van de Verbondsleiding slechts worden afgewend
door het woekeren met de middelen, die het Verbond bezit - van de zijde der leden
door den krachtigsten steun te geven, waartoe zij in staat zijn.
De stambeweging, zoowel als het Verbond zelf, verloren door den dood in den loop
van dit jaar enkele belangrijke persoonlijkheden, die moeilijk gemist konden worden.
Den 14den April overleed ons eerelid Dr. J.Th. de Visser, een der weinige boven
alle verdeeldheid staande nationale figuren van ons volk; het Verbond verloor in
hem een zijner begaafdste en warmste aanhangers, die vele malen uiting heeft gegeven
aan de liefde, die hij den beginselen van het Verbond toedroeg.
In Dr. Leo Simons, den 1Oden Juni van het verslagjaar overleden, ging een
onvermoeid werker voor de geestelijke verheffing van ons volk en onzen stam
verloren, wiens arbeid op letterkundig en wijsgeerig gebied voor Nederland en vooral
niet minder voor Vlaanderen, blijvende vruchten zal dragen. In het jaar 1930 werd
hem de eere-penning van het A.N.V. verleend ‘wegens bijzondere verdiensten voor
den Nederlandschen Stam’.
Dit overzicht ware onvolledig zonder melding te maken van het derde ernstige
verlies dat de Groot- Nederlandsche beweging in het jaar 1932 trof door het heengaan
van Dr. René de Clercq - overleden den 12den Juni -, dien Vlaamschen zanger en
strijder, die vooral op de jeugd in Noord en Zuid zulk een belangrijken en blijvenden
invloed heeft geoefend.
Slechts een maand later, den 17den Juli, verloor Zuid- Afrika en de Dietsche
beweging in C.J. Langenhoven - de dichter van ‘die stem van Suid-Afrika’ - den
nestor van het Afrikaansche proza en in politiek opzicht een onvermoeid strijder en
voorlichter van zijn volk.

Hoofdbestuur.
Ook dit jaar onderging het Hoofdbestuur geen verandering in de afvaardiging der
Groepen, wel voorzoover de raadgevende leden betreft. De heer H.D. de Vries
Reilingh, zitting hebbend voor het Dietsch Studenten Verbond, trad af wegens
voleindigde studie; zijn plaats werd nog niet vervuld.
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Als nieuw raadgevend lid trad op de heer G. Cronjé, voorzitter der S.A.S.V.I.A. wiens opneming in het Hoofdbestuur een teeken was van het nauwer leggen van den
band tusschen het A.N.V. en de Zuid-Afrikaansche jeugd.
Den 1sten April 1932 trad de heer C. van Son af als administrateur van het Verbond,
nadat hij gedurende meer dan 30 jaar met toewijding en trouw en onverwoestbare
liefde voor de gedachte van het Verbond, het A.N.V. had gediend. Als secretaris van
de redactie van Neerlandia en redacteur van den kalender blijft hij ook nu nog voor
het Verbond behouden.
Tot administrateur, voorloopig voor een jaar, benoemde het Hoofdbestuur den
heer W. Goedhuys, doctorandus in de Handelswetenschappen en oud-voorzitter van
het Dietsch Studenten-Verbond.

Ledental.
Het volgende staatje geeft een overzicht van het ledental en de verdeeling daarvan
over de verschillende groepen voor 1932.

Groep Nederland:

1 Januari 1933
4466

Groep Vlaanderen:

645

Groep Nederlandsch-Indië:

1100

Groep Nederlandsche-Antillen:

506

Groep Suriname:

275

Zelfstandige Afdeelingen:

510

Algemeene leden in het buitenland:

503
_____
8005

Vergeleken met den stand op 1 Jan. 1932 vertoont de stand op 1 Jan. 1933 een
grooter verschil, dan uit het onderstaande staatje zou volgen. Dit heeft tot oorzaak
het feit, dat er het vorig jaar onzekerheid bestond omtrent het ledental van enkele
groepen, dat daardoor te hoog werd geschat.

Afgevoerd wegens
bedanken of overlijden
Nieuwe leden:
Geheele vermindering:

1931
1485

1932
921

772

553

_____

_____

713

368
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Deze cijfers zijn nog iets te gunstig, daar het Hoofdbestuur aan een aantal leden,
die bedankten met het oog op moeilijke omstandigheden, aanbood, hun Neerlandia
voor 1933 toch nog te doen toekomen, indien zij daarop prijs verklaarden te stellen
- waarbij de hoop werd uitgesproken, dat voor hen in 1934 de toestanden weer zóó
verbeterd zouden zijn, dat zij opnieuw konden toetreden. Zij zijn in de boven
opgegeven cijfers nog als lid geboekt. Hun aantal bedraagt 35.

Geldmiddelen.
De toestand der geldmiddelen noopt tot een uiterst voorzichtig en zuinig beleid; de
winst- en verliesrekening over 1932 wijst een verlies aan van f 2193.02½, waarvan
intusschen f 1303.67 uit het overschot van vorige jaren kan worden bestreden.
Het bedrag aan ledenbijdragen, dat werkelijk is ontvangen, is ruim f 600. - minder
dan het vorig jaar; de grootste vermindering van inkomsten echter komt voor rekening
van het Steunfonds, dat dit jaar aan rente bijna f 900. - minder opgebracht heeft.
De toestand van de kas dwong tot vergaande bezuinigingen; zoo werd op Neerlandia
bijna f 1200.-, op personeel ruim f 1500. - en op kantoorgebouw bijna f 800. bezuinigd.
Ook op de kantoorkosten had nog belangrijk bezuinigd kunnen worden, indien
niet eenige uitgaven voor de kantooruitrusting gemaakt hadden moeten worden, die
voor den goeden gang van zaken op het Hoofdkantoor dringend noodzakelijk waren.
Voor de eigenlijke Verbondswerkzaamheden werd dit jaar ruim f 1400 meer
uitgegeven dan in 1931, wel een bewijs voor de stelling, dat er een steeds grooter
verschil ontstaat tusschen de taak van het Verbond en de beschikbare middelen.
De Commissie van Beheer van het Steunfonds moest in dit jaar het verlies betreuren
van den heer F.H. van Gijn, die zoovele jaren voor het dagelijksch beheer van ons
fonds zorg droeg. Zijn plaats is ingenomen door den heer P.L. de Gaay Fortman,
Burgemeester van Dordrecht.
Het Steunfonds II vermeerderde met een bedrag van f 100. - tengevolge van een
nieuw lidmaatschap voor het leven.
Uit het Meertfonds werd een bedrag besteed voor het verblijf van een Vlaamsch
student hier te lande.
Uit het Legaat Van der Linden werd een bedrag, iets minder dan de gekweekte
rente, uitgekeerd in den vorm van een studiebeurs aan een Zuidafrikaansche studente.
Evenals het vorig jaar deed het Verbond, hoe noode de middelen ook gemist
konden worden, vrijwillig afstand van een deel der rijkssubsidie, waarvan de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met waardeering kennis nam. Anderzijds
is ook het Verbond aan de Regeering groote erkentelijkheid schuldig voor den onder
deze moeilijke tijdsomstandigheden verleenden steun.
Uit het Jaarverslag van het Fonds ‘Comité voor Nederlandsche kinderen in den
Vreemde’, opgericht door het Hoofdbestuur van het A.N.V., blijkt, dat daarop in het
jaar 1932 voor het overbrengen van Nederlandsche kinderen geen beroep behoefde
gedaan te worden op de middelen van het fonds.
Het bestuur van het fonds bleef ongewijzigd gehandhaafd.
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Het verbondswerk.
Voorzoover het veelzijdig Verbondswerk niet onder anderen hoofde ter sprake komt,
volge hier een kort overzicht van wat in het jaar 1932 werd verricht.
De lezingen in Vlaanderen - het vorig jaar voor het eerst niet door de Commissie,
maar door het Hoofdbestuur ingericht - konden ook nu weer plaats vinden, zij het in
geringeren omvang, daar de gelden voor dit doel tot nu toe door enkele milde gevers
beschikbaar gesteld, voor een groot deel vervielen, zoodat de Verbondskas de kosten
dragen moest. Het Hoofdbestuur meende toch deze lezingen niet te mogen laten
vervallen, gezien de zeer groote behoefte, die er juist nu in Vlaanderen aan zuiver
cultureelen arbeid bestaat.
Nog behoorend tot de reeks, het vorig jaar ingericht, maar vallend in dit verslagjaar,
is de rondreis in Januari van dit jaar van Prof. Dr. Z.W. Sneller uit Rotterdam, die
sprak over Nederlandsche economische en koloniale onderwerpen te Oostende,
Ieperen, Antwerpen, Aalst en Brussel, en van Balthasar Verhagen over de
Grootnederlandsche Dramatische kunst van de Middeleeuwen tot heden.
De in 1932 ingerichte reeks omvatte voordrachten met lichtbeelden van den heer
Jan de Meyer, architect, over moderne Nederlandsche bouwkunst en van Ir. L.J.M.

Neerlandia. Jaargang 37

70
Feber, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over verschillende
onderwerpen, het Nederlandsch koloniaal bewind betreffend. Beide voordrachten,
gehouden te Antwerpen, Oostende, Aalst en Kortrijk, hadden een groot, deels zelfs
zeer groot succes.
Aan een Vlaamschen jongeman werd gedurende eenige weken een onderkomen
in Den Haag verschaft ter nadere kennismaking met Nederland en de Nederlandsche
taal.
Een bijdrage werd verleend aan de Vlaamsche heldenhulde te Dixmuiden en de
Vereeniging ‘Het Vlaamsen Kruis’, benevens aan een voordrachtskunstenaar in
Vlaanderen voor het doen uitgeven van liederboekjes.
Te Ieperen werd een kern gevormd voor een landbouwboekerij, om eenigermate
te voorzien in de dringende behoefte aan Nederlandsch landbouwonderwijs.
Aangename aanraking werd voorts verkregen met het onlangs te Antwerpen
opgerichte ‘Vlaamsch koloniaal en Overzeesch Verbond’, dat zich de behartiging
van de belangen der Vlamingen in de koloniën ten doel stelt.
Door het Hoofdbestuur werd een ‘A.N.V.-commissie voor Fransch-Vlaanderen’
ingesteld, welke den 9den November werd geinstalleerd ter bestudeering van de
mogelijkheid tot cultureelen, opvoedkundigen arbeid onder de Nederlandsch
sprekende bevolking. In de Commissie hebben ook een tweetal vertegenwoordigers
van Tak. Fr. Vlaanderen van het Dietsch Studenten-Verbond zitting.
Ook dit jaar werd weer een kleine geldelijke steun verleend aan de gemeente van
Ds Rijks te Roobeeke.
Uitvoering werd gegeven aan het reeds lang beraamde plan tot de vervaardiging
van geluidsrolprenten ter vastlegging van de ten doode opgeschreven streektalen
rondom de Zuiderzee. De rolprent ‘Spakenburg’, welke ook folkloristische gegevens
bevat, kwam tot stand onder de bevoegde leiding van Dr. G.G. Kloeke, den
Nederlandschen dialectkenner, en met medewerking van den heer Aart Blokhuis,
onderwijzer te Bunschoten, als hoofdpersoon; de Haarlemsche filmfabriek Polygoon
verzorgde de opname. In 1933 kon de eerste voorstelling van deze rolprent worden
verwacht; het Hoofdbestuur hoopt op voldoenden steun om dit werk, dat nog eenig
is in Europa, te kunnen voortzetten.
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de Nederlandsche Vereenigingen in
het Buitenland (in Duitschland alleen reeds meer dan 200!) waarbij krachtige
medewerking werd ondervonden van den Nederlandschen diplomatieken en
consulairen dienst. De verkregen gegevens zijn op kaart gebracht en kunnen door
belangstellenden geraadpleegd worden.
Aan den heer Dr. Vercammen te Utrecht werd een bijdrage verleend in de kosten
van zijn proefschrift ‘Thijm en Vlaanderen’.
Aan Dr. G.G. Kloeke te Hamburg werd steun verleend voor voortzetting van zijn
Nederlandsch streektaalonderzoek.
Ter propaganda werd, in samenwerking met Groep Nederland, materiaal verzameld
en vervaardigd (deels door eigen personeel) tot het houden van tentoonstellingen,
het Verbond en zijn doel betreffend. Tevens werd een kleurige reclameplaat
uitgegeven, ontworpen door den sierkunstenaar Jac. Nuiver, die blijkbaar zeer in den
smaak valt.
De propaganda-actie, ingezet door Groep Nederland, maakt met tal van andere
nieuwe plannen een doelmatige inrichting en betere uitrusting van het hoofdkantoor
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noodzakelijk; daarbij moet er zooveel mogelijk rekening mee worden gehouden, dat
het schrikbeeld eener verhuizing ons binnenkort voor oogen staat tengevolge van
het feit, dat de Gemeente 's-Gravenhage het bij ons in gebruik zijnde pand voor de
uitbreiding van den dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon behoeft.
Wanneer de gelegenheid zich aanbood nam het Verbond deel aan alles wat in
Nederland en daarbuiten geschiedde, dat voor onze gedachte van beteekenis was;
zoo mogelijk werd ook steeds geldelijke of andere steun verleend.
Aan de huldiging van Generaal Snijders nam het Verbond van harte deel; een
werkzaam aandeel hadden zoowel Hoofdbestuur als Groepsbestuur en
Afdeelingsbestuur 's-Gravenhage aan het goed geslaagde Congres Nederland Overzee,
den 22sten Juni geopend op de Koloniale Tentoonstelling te 's-Gravenhage.
De Derde Dietsch Academische Leergang, van 14-19 Maart te Amsterdam en
Wageningen gehouden, ingericht door het Dietsch Studenten-Verbond en het 17de
Dietsch Studenten-Congres te Leuven, werden door het Verbond geldelijk gesteund
en door onzen vertegenwoordiger bij het D.S.V., den heer J.W. Roessingh van Iterson
bijgewoond.
In Zuid-Afrika (zie ook onder dit hoofd) bleef het Verbond het Nederlandsch
Cultuur-Historisch Instituut te Pretoria en de taak van Prof. Dr. M. Bokhorst aldaar,
die zulk voortreffelijk werk verricht ook voor de toenadering tusschen Nederlander
en Afrikaner, steunen met geld en boekenzendingen, samen met de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en andere lichamen. In den aanvang van dit
verslagjaar vertoefde Prof. Bokhorst in Nederland.
In Nederland werden door een daartoe samengestelde Commissie zendingen
bijeenverzameld voor het Oorlogsmuseum te Bloemfontein. Het Verbond verleende
voorloopige huisvesting aan deze verzamelingen, waarvan door de zorgen van den
heer Fred. Oudschans Dentz van 13 tot 19 Februari 1933 een tweede tentoonstelling
gehouden werd in het Stammuseum, welke door niet minder dan 400 personen is
bezocht.
De hoogleeraar te Stellenbosch, Prof. Dr. P. Serton, werd in staat gesteld, mede
door de zorgen van het Verbond, een rondreis door Nederland te maken, waarbij in
goed bezochte lezingen de kennis over Zuid-Afrika werd verbreid.
Aan een jonge Zuid-Afrikaansche werd tot September 1932 een studiebeurs
verleend om haar studiën aan de Tooneelscbool te Amsterdam te voltooien, welke
beurs daarna overging op een studente in de Fransche taal en letteren.
Met de Suid-Afrikaanse Studente Vereniging in Amsterdam werd een nauwe
aanraking en prettige samenwerking verkregen.
Tesamen met de Ned. Zuid-Afrik. Ver. werden ook dit jaar weer goed geslaagde
Zuid-Afrik. Studentendagen ingericht, ditmaal in het Kennemerland; de afd. Haarlem
van het Verbond verleende haar medewerking.
De aanvragen om briefwisseling met Afrikaansche stamverwanten namen zulk
een omvang aan (reeds meer dan 1000 Nederlandsche adressen werden ingeschreven),
dat de inschrijving voorloopig gesloten moest worden.
Tenslotte zij nog vermeld, dat het Verbond gaarne medeleefde in de warme hulde
den - intusschen overleden - strijder voor de Afrikaansche zaak, Dr. N. Mansvelt,
gebracht op zijn 80sten verjaardag.
NEERLANDIA bleef zijn taak tot verlichting van onze beweging en verlevendiging
van het Verbondsleven op dezelfde wijze vervullen als tot nu toe en nam deel aan
alle voor ons streven belangrijke gebeurtenissen in
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het Nederlandsch cultuurleven. Steeds blijft echter de behoefte aan degelijke, leidende
artikelen - uit alle deelen van het Verbondsgebied - bestaan. Alleen door
samenwerking van velen kan Neerlandia zijn eens verworven plaats handhaven en
verbeteren.
De exploitatie bleef zorg baren, daar ook de inkomsten, uit advertenties verkregen,
nog steeds uiterst gering zijn; het Hoofdbestuur zag zich daarom, zij het ook zéér
noode, gedwongen het omslag te laten vervallen. Moge dit minder fraaie uiterlijk
slechts van korten duur zijn!

Taalwacht.
In het afgeloopen jaar zette de Taalwacht in en buiten Neerlandia haar strijd voor
zuiver Nederlandsch voort.
Een nieuwe druk van ‘Taalzuivering’ - de 9de - was dit jaar noodig, een bewijs
van de groote vraag, die er naar het boekje bestaat. De nieuwe druk werd niet alleen
belangrijk verbeterd, maar ook uitgebreid met een uitvoerige lijst van Nederlandsche
sporttermen. In de pers vond het boekje overal een zeer gunstig onthaal.
In den loop van dit jaar werd opgericht, buiten het Verbond, het Genootschap
‘Onze Taal’, dat zich hoofdzakelijk het bestrijden van germanismen ten doel stelt.
Scheen het in den aanvang dat er gevaar voor bestond, dat beide lichamen min of
meer op elkanders gebied zouden treden, weldra werd tusschen Taalwacht en
Genootschap ‘Onze Taal’ een goede samenwerking bereikt, die de Nederlandsche
taal slechts ten goede kan komen.

Afdeeling Boekverspreiding.
Deze uiterst werkzame afdeeling, die onder haar leider, den heer Fred. Oudschans
Dentz, een tijdperk van hernieuwde bloei beleeft, herdacht dit jaar haar dertigjarig
bestaan met een zeer druk bezochte tentoonstelling.
Het werk der afdeeling Boekverspreiding, dat een der sprekendste uitingen is van
het Verbond, ondervindt steeds meer steun en waardeering; de gezonden boeken en
tijdschriften dragen de Nederlandsche beschaving over de geheele wereld en worden
vooral in Vlaanderen en Zuid-Afrika, maar ook overal elders waar stamverwanten
wonen tot in verre streken in Zuid-Amerika, met dankbaarheid ontvangen.
Ruim 3100 kisten met boeken werden in deze 30 jaar verzonden; het laatste jaar
werden alleen over Vlaanderen niet minder dan ruim 2700 boeken, bijna 17000
tijdschriften en ruim 1000 volledige jaargangen verspreid ter voldoening aan het
verlangen naar Nederlandsche leesstof. Een woord van hulde komt daarvoor toe aan
den heer Karel Fossey, die van Antwerpen uit de verspreiding der uit Den Haag
gezonden leesstof over Vlaanderen regelt.

Stamboekerij.
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De Stamboekerij werd gestadig verrijkt met wat voor onze gedachte van belang is
en binnen het bereik van de middelen van het Verbond valt. Jammer genoeg moest
de aankoop van nieuwe boeken, gezien de geldelijke toestand, vrijwel geheel worden
geschorst.
Onder de aanwinsten dient vooral vermeld te worden een verzameling brochures,
bladen en platen betreffende de Vlaamsche beweging tijdens den oorlog, waaronder,
verscheidene zeldzame exemplaren. Als documentatie beteekent deze zending,
waarvoor de heer K. Fossey te Antwerpen een deel van zijn eigen bezit afstond, een
verrijking voor de boekerij.
Met aandrang dient erop gewezen, dat de Stamboekerij waardevol materiaal bevat;
hiervan werd in het afgeloopen jaar voor enkele proefschriften van Zuid-Afrikaners
dankbaar gebruik gemaakt, maar toch is het lang niet voldoende bekend.

Stammuseum.
Ook het Stammuseum werd door een aantal schenkingen verrijkt. Het lijdt echter
zeer sterk aan plaatsgebrek, waardoor het niet mogelijk is een eenigszins overzichtelijk
beeld te geven van wat ons volk in verleden en heden tot stand bracht. Wanneer het
Verbond een nieuwe woning moet betrekken, dient er op voldoende ruimte, ook voor
tijdelijke tentoonstellingen, gerekend te worden. Aan plannen tot uitbreiding en
aantrekkelijker maken van het Stammuseum ontbreekt het niet - uitvoering is echter
op het oogenblik onmogelijk.
Hoewel het feit niet meer binnen het verslagjaar valt, moge hier niet onvermeld
blijven het overlijden van den heer H.J. Vooren, den 8sten Februari 1933, die geheel
belangeloos zooveel tijd en liefde aan de inrichting van het museum heeft besteed.
(Slot volgt).

Nederland
Nederlandsche toonkunstenaars te Parijs geëerd.
Dat profeten niet in hun eigen land geëerd worden, is een stelling, die in den
tegenwoordigen tijd niet geheel meer opgaat. Toch blijft het voor jonge kunstenaars
vaak nog heel moeilijk zich te doen gelden en de in ons land nog al veel voorkomende
aanbidding van wat uit den vreemde komt, is daarvoor dikwijls een rem. Eerst
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als het buitenland een kunstenaar gaat opmerken, wordt ook de waardeering door
den landgenoot grooter.
Dit verschijnsel doet zich thans ook voor met den Rotterdamschen musicus Eduard
Flipse, die 2 April als gastdirigent te Parijs met het Lamoureux-orkest lauweren heeft
geoogst, niet alleen als leider maar ook als uitvoerder van Nederlandsche werken.
Hij bracht met het beroemde orkest o.m. ten gehoore ‘Epigrammen’ van Willem
Pijper en ‘In memoriam matris’ van Willem Landré. En dezen stadgenooten heeft
hij daarmee een grooten dienst bewezen. De Parijsche kritiek liet zich gunstig uit
over deze Nederlandsche toonkunstwerken en dat zal ongetwijfeld de waardeering
van landgenooten (zie boven) ten goede komen.
Flipses naam als dirigent is trouwens door het Parijsche succes ook verzekerd.
Zijn opleiding genoot hij van zijn vader, die organist was, en een studiegenoot van
Mengelberg, den Goesehen muziekleeraar Otto Lies Flipse is een Zeeuw van geboorte)
en ook van Verheij te Rotterdam, waar hijzelf later als leeraar aan de Muziekschool
van Toonkunst en als dirigent van de Rotterdamsche Opera- en Operettevereeniging
zich een eervolle plaats in de muziekwereld wist te veroveren, ook als componist.
Eduard Flipse is nog pas 38 jaar en er kan dus van hem nog veel verwacht worden.
Dat hij de Nederlandsche toonkunst, waar mogelijk, een kans geeft, kan niet anders
dan de waardeering van zijn kunstzinnig streven verhoogen.

De Volkshulde aan Prins Willem van Oranje te Delft.
Van alle herdenkingen, die den geboortedag van den Vader des Vaderlands, 24 April,
vele weken te voren reeds in alle oorden, waar 't hart van Nederlanders of
stamverwanten klopt, voorafgingen: samenkomsten, redevoeringen, de stroom van
gedenkboeken en levensbeschrijvingen (welke wel niemand alle zal hebben
aangehoord of gelezen, want men kan ook in dezen van het goede, laat staan het
minder goede, te veel krijgen) heeft de volkshulde te Delft op dien zonnigen, blijden
2den Paaschdag al mede het krachtigst den gemeenschapszin van het Nederlandsche
volk - we begrijpen geestelijk daaronder ook de Vlamingen - tot uiting doen komen.
De Wilhelmus-van-Nassouwecommissie, die deze zeer geslaagde volksbeweging
op touw had gezet en waarwaarin het Dietsch Studentenverbond, het Algemeen
Nederlandsch Verbond en het Nationaal Jongerenverbond samenwerkten, heeft eer
en voldoening van haar zeer omvangrijken; moeizamen arbeid gehad.
Het A.N.V., dat uitsluitend op cultureel gebied werkt en dus tusschen Nederlanders
en Vlamingen alleen de cultureele banden versterkt, kon aan deze Volkshulde van
harte deelnemen, want met groote nauwgezetheid heeft de voorbereidingscommissie
haar standpunt gehandhaafd, dat van politieke manifestaties geen sprake mocht zijn,
hetgeen een samen herdenken van den grooten leider in den bevrijdingsoorlog niet
behoefde uit te sluiten.
Wij kunnen over het ontzaglijke voorbereidingswerk eenigszins oordeelen, omdat
onze administrateur, Drs W. Goedhuys, lid was van die commissie en Laan 34 dus
vaak het verzamelpunt der leiders was. Hun doel hadden zij zich duidelijk voor oogen
gesteld. De samenkomst van de te verwachten vele duizenden uit alle streken van
Noord en Zuid, uit alle rangen en standen der Nederlandsche samenleving, mocht
niet alleen een volksdankbetuiging aan den grondlegger van ons volksbestaan zijn,
maar moest inhouden een gelofte, een bewustwording van den plicht tot navolging
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van het grootsche voorbeeld van hem, die ons leerde wat dienen is, wiens geest ons
moet blijven bezielen bij ons streven naar saamhoorigheid en volksgemeenschap.
Neerlandia biedt geen ruimte voor een uitvoerig verslag van de plechtigheid; we
zouden daarbij trouwens vervallen in herhaling van de waardeerende beschrijvingen
der dagbladpers. Wij bepalen ons dus tot een indruk.
Geruimen tijd voor den eigenlijken aanvang der plechtigheid bewogen wij ons
mede onder de zeer talrijke betoogers, die langs de schilderachtige oude grachten
der bevlagde Prinsenstad en haar nauwe straten optrokken naar de ruime markt, die
zich langzamerhand vulde met een groote menigte, bezield door één gedachte: den
nationalen held te eeren; door één gevoel: dat van Nederlandsche saamhoorigheid.
De regeling was zoo voortreffelijk en verliep door de voorkomende hulp van
politie, studentenvrijwilligers en padvinders zoo vlot, dat elke vrees voor verwarring
week bij elken deelnemer, die had verondersteld, dat het kleine Delft den grooten
stroom betoogers niet door zijn beddingen zou kunnen leiden. Dank zij de moderne
techniek der microphonen, radio's, versterkers en luidsprekers, hebben welhaast alle
Nederlanders kunnen genieten van de redevoeringen in de open lucht, allereerst die
van den 80-jarigen generaal Snijders, die met zijn Klokke-Roelandstem de rij der
sprekers opende. Hem volgden de katholieke letterkundige Van Duinkerken, de
Vlaming Dr. Jacob en de geharnaste strijder der Nationale Unie prof. Gerretson,
wiens gedegen woord het meest de vier eeuwen overbrugde, omdat hij uit het
Wilhelmus de ‘gerechtigheid’ opriep, die Oranjes leidsvrouw is geweest en de onze
moge blijven ‘in den strijd voor een door gezag gebonden vrijheid en een door vrijheid
beperkt gezag’.
Het is zeer te betreuren dat de door de Commissie uitgenoodigde sociaal-democraat
niet de gelegenheid kreeg te getuigen van zijn eerbied voor den Vader des Vaderlands
en van zijn liefde voor het Vaderland, vooral met het oog op de droevige houding
der Nederlandsche sociaal-democraten tegenover Vaderland en Vorstenhuis.
Wij zaten ook onder het gehoor van Ds Stam, die voor den aanvang der
Openlucht-betooging, de herdenkingsrede hield in de Nieuwe Kerk, waar het gebeente
rust van Prins Willem onder het vermaard gedenkteeken van Hendrik de Keyser; we
waren mede getuige van de kranslegging. Later toen de gedenksteen, waarop de door
Ds Domela Nieuwenhuys Nyegaard afgenomen ‘eed van trouw’ is gebeiteld, aan
den voorgevel door een dochter van Kol. Oudendijk en een dochter van den
Vlaamschen professor De Grood was onthuld, trokken duizenden en nog eens
duizenden langs deze blijvende herinneringen.
Wij hebben die duizenden, één op dien Paaschdag in nationaal gevoelen en denken,
gezien van één der bovenramen van het Stadhuis uit, terwijl honderden vanen en
banieren boven hun hoofden wapperden en blonken in de voorjaarszon, met den
slanken toren der kerk, waar zoovele Oranjes en ook het Delftsch orakel rusten, op
den achtergrond. Uit dien toren tinkelde de beiaard zijn vaderlandsche klanken over
allen als een zegening uit.
Wij hebben ons op en om de Markt bewogen en zijn herhaaldelijk getroffen door
de hartelijke begroetingen van Verbondsleden uit velerlei gebied, die elkaar in geen
jaren hadden ontmoet. Bij het optrekken liepen zij meermalen even uit de rij hunner
groep om lachend zoo'n oude(n) bekende met een stevigen
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handdruk te begroeten en ook de Vlamingen, die met autobussen en vliegende
Vlaamsche leeuwenvlaggen naar Delft als naar een bedevaartplaats waren
opgetrokken, hadden het druk met verbroederen.
Een aan het A.N.V. verknochte leidster van een verknocht groepje uit een
Noordhollandsch stadje schreef ons den volgenden dag: ‘O, wat deed ons dat goed,
die dag van gisteren... en al die oude vrienden! Deze dagen bewijzen het nut van het
A.N.V., dat mede de nationale gedachte wakker hield, al die doffe jaren! Laat dat
maar in Neerlandia afdrukken’. Hetgeen hier met instemming geschiedt.
De afwezigheid der Koninklijke Familie, waarvoor wij geen aannemelijke reden
vernamen, werd sterk gevoeld en diep betreurd. De Volkshulde te Delft was de eenige
gelegenheid in de reeks der plechtigheden waarbij het Volk en het Vorstenhuis samen
hun liefde voor en trouw aan het Vaderland belijden konden in hun beider diepe
vereering voor Willem van Oranje.
Velen hebben tot het welslagen dezer volkshulde, waarbij ambtelijke deelneming
intusschen vrijwel ontbrak, bijgedragen. Wij noemen ze niet, maar willen voor één
een uitzondering maken: Mej. Dra M.G. Schenk, de secretaris, die al die maanden
van voorbereiding trouw op haar post, ‘tranquillus in undis’, heeft bewezen wat
dienen is.
Alle hulde aan deze Volkshulde!

Groepsvergadering te Delft op 1 April 1933.
Op deze vergadering waren aanwezig 6 bestuursleden, 12 stemgerechtigde
afgevaardigden van de afdeelingen, 11 niet-stemgerechtigde leden en de administrateur
van het Verbond.
De Secretaris verstrekte inlichtingen over het verloop onder de leden, waaruit
bleek dat in het tijdvak 1 Januari 1932 - 1 Januari 1933 het ledental van 5246 terugliep
tot 4510, een vermindering dus van 736 leden. Slechts 2 afdeelingen konden een
vermeerdering boeken, terwijl in 1 afdeeling het ledental gelijk bleef. Sinds 1 Januari
van dit jaar gaat de achteruitgang van het ledental nog door. Uit de vergadering werd
de opmerking gemaakt dat de teruggang van het aantal leden gelukkig niet zoo ernstig
is, als bij andere vereenigingen met een cultureel doel.
De Rekening en Verantwoording 1932 van den Penningmeester werd goedgekeurd.
De Heeren K.E. Oudendijk en Dr. H.J.E. Endepols werden met algemeene stemmen
herkozen tot lid van het Groepsbestuur.
Besloten werd verder dit bestuur in den vervolge te doen bestaan uit tenminste 7
en ten hoogste 15 leden.
Een motie van de afd. Amsterdam, ten doel hebbende te trachten Nederlandsche
rolprenten te steunen, door een bijzondere heffing op buitenlandsche rolprenten,
werd aangenomen. Zoo ook 't voorstel van de Afd. Utrecht om te bevorderen dat de
Geboortedag van Willem van Oranje (24 April) tot nationalen feestdag worde
verklaard.
Over het voorstel-Utrecht om het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis te
verbeteren, ontspon zich een levendige gedachtenwisseling. Beschavingsgeschiedenis
tegenover Oorlogsgeschiedenis werd uitvoerig besproken, waarbij tot uiting kwam
dat de geschiedenis, in den laatsten tijd, eerlijker op de scholen werd behandeld en
dat verbetering van het onderwijs in dit leervak dient aangevat te worden op de
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opleidingsscholen. Besloten werd tenslotte, er bij de Regeering op aan te dringen,
dat het Geschiedenis-Onderwijs op de verschillende scholen worde uitgebreid, waarbij
dan de nadruk zoude dienen te vallen op de geschiedenis van de wording en hanhaving
van den Nederl. Staat.
Bij de Rondvraag werd aangedrongen op het maken van meer propaganda voor
het Verbond, o.a. door het aanstellen van een propagandist, belast met het werven
van Nieuwe leden en door Neerlandia meer voor propaganda- doeleinden te gebruiken.
Tenslotte wekte de Voorzitter allen op, de Huldiging van Willem van Oranje op
17 April te Delft bij te wonen.
De heer Frans A.J. Vermeulen, Hoofd-Commies van het Rijksbureau voor
Monumentenzorg, hield daarna een korte inleiding over de te bezichtigen
merkwaardige plaatsen in Delft, waarna onder leiding van den heer Vermeulen de
Nieuwe Kerk en het Prinsenhof bezocht werden. In de voormalige Kloosterkapel
van de laatste woonplaats van Willem van Oranje (thans Waalsche Kerk), dankte de
Voorzitter, de heer J.N. Pattist, dien heer Vermeulen voor zijn deskundig geleide en
belangrijke toelichtingen.
D.R.v.I.

Nederl. Antillen
Koninginne-Standbeeld op Curaçao.
Tot dit jaar was Paramaribo de eenige Nederlandsche stad, die zich op een standbeeld
van de Koningin der Nederlanden kon beroemen. Het verrees daar in 1923 ter
gelegenheid van H. Ms. zilveren regeeringsjubileum.
Sedert 19 Januari j.l. deelt Surinames hoofdstad dit voorrecht met de hoofdstad
der Nederlandsche Antillen, Willemstad op Curaçao.
De stoot tot de oprichting is daar uitgegaan van mej. Rebecca Cohen Henriquez,
die de Damesvereeniging ‘Entre Nous’ wist te bewegen gelden voor dit doel in te
zamelen. Bij zeer velen vond het denkbeeld
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instemming en zoo kon op den bovengemelden dag het hierbij afgebeelde standbeeld
door den Gouverneur Van Slobbe worden onthuld, nadat de aanstichtster een treffende
rede had gehouden, waarna acht dames der vereeniging ieder een bloemstuk op de
treden van het voetstuk legden.
De eerewacht bij deze plechtigheid, die door het Wilhelmus werd gewijd, bestond
uit viermaal dertig man van de ‘Van Nes’, de militaire politie, de mariniers en het
vrijwilligerscorps.
Het beeld, dat 2½ M. hoog is, verheft zich op een voetstuk van 3½ M., dat tot
opschrift draagt:
WILHELMINA
Koningin der Nederlanden.
Ter herdenking van den 50sten Geboortedag
van onze geliefde Vorstin werd dit monument
op initiatief van de Damesclub
‘ENTRE NOUS’
door dankbare onderdanen in Curaçao opgericht.
1880-1930.

Nederl. Indië
Prins Willem van Oranje.
Een schoolherdenking.
Dat in Neêrlands overzeesch gebied de Vader des Vaderlands ook zou worden
herdacht, spreekt vanzelf. ‘Neerlandia’ beschikt over te weinig ruimte om van al die
plaatselijke herdenkingen, tevens treffende bewijzen van onverzwakte
vaderlandsliefde, verslag te doen.
Maar voor de wijze, waarop de heer Van Oosten, hoofd der school te Magelang,
de hem toevertrouwde jeugd aan den grondlegger van ons onafhankelijk volksbestaan
heeft herinnerd, maken we gaarne een uitzondering, te meer daar de
schoolherdenkingen overal waar Nederlandsch wordt geleerd, gesproken of verstaan,
niet zoo talrijk zijn geweest als we hadden verwacht en voor de opvoeding in
nationalen zin wenschelijk zou zijn geweest.
De afbeelding zegt feitelijk genoeg. Een der onderwijzers had het portret van den
Prins van Oranje op
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het bord geteekend en de kartons, door de voorsten der groep vastgehouden, brengen
op eenvoudige wijze in beeld, dat niet alleen Nederland, maar de heele Nederlandsche
stam den volksheld dank mag weten voor wat hij als hooge voorganger, strijder en
lijder voor zijn volk tot stand bracht.
Dit eenvoudig schoolgroepje te Magelang openbaart hetzelfde
saamhorigheidsgevoel als ons Willem-van- Oranjenummer van de vorige maand,
waarin immers ook Nederlanders, Vlamingen, Afrikaners e.a. een gelijke getuigenis
aflegden.
Wie zulk een eenvoudige welsprekende schoolbetooging op touw zet, moet zelf
terdege doordrongen zijn van de beginselen van het A.N.V.
Nog iets.
Op de Magelangsche school bestaat de loffelijke gewoonte, dat de leerlingen der
beide hoogste klassen schriftelijke vragen mogen indienen in een Vragenbus, welke
op een bepaalden dag na schooltijd worden beantwoord.
Een der laatste bleek: Waarom is de Nederlandsche vlag tegenwoordig rood, wit
en blauw, terwijl ze vroeger oranje wit en blauw was?
Zooals de vraag daar ligt, is ze niet juist.
We hopen het vraagstuk der kleuren van onze vlag in een volgend nummer te
behandelen, maar stellen alreeds vast, dat zulk een vraag op zichzelf een prettig
bewijs geeft van meeleven met het vaderland en zijn roemvolle geschiedenis, waaraan
het onderwijs in Nederland op verscheidene scholen een voorbeeld kan nemen.

Vlaanderen
De vernederlandsching van het Hooger Onderwijs.
Nu de vernederlandsching van de Rijksuniversiteit te Gent zich geleidelijk voltrekt
en het voortbestaan van de Fransche technische faculteit, aldaar, een anachronisme
is geworden, dat trouwens door de vijanden van de Vlaamsche ontvoogding als een
middel wordt gebruikt om den vooruitgang van de Vlaamsche gedachte in de
Arteveldestad te belemmeren, begint het meer dan tijd te worden, dat deze Fransche
‘technische ‘scholen’ met hun, in overwegende meerderheid vreemde
studentenbevolking, naar Luik worden overgebracht. Het is niet noodig met deze
‘geleidelijke’ verplaatsing naar de hoofdstad van het Walenland tot 1935 te wachten.
Reeds in 1934 kan - naar de verklaring van de Luiksche academische overheid - de
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overbenging in haar geheel geschieden. Willen de Vlamingen van dezen haard van
verfransching zonder langer uitstel worden verlost, dan zal het ongetwijfeld niet
moeilijk zijn dit doel te bereiken, mits zij gemeenschappelijk en krachtig, ook in het
Parlement, weten op te treden.
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Een ander punt van belang is de nu aan de orde zijnde vernederlandsching van het
diergeneeskundig onderwijs. Het is immers ongehoord, dat het Vlaamsche land, waar
de landbouw de voornaamste tak van bedrijf is, tot nu toe zoo goed als geheel van
Vlaamsch diergeneeskundig onderwijs verstoken is gebleven. Dit onderwijs was en
is tot heden feitelijk alleen voor de Walen en de ontvlaamschte Vlamingen bestemd.
Er zijn in 1930 door de regeering beloften gedaan, die - een interpellatie in de
Belgische Tweede Kamer heeft het bewezen - nog steeds op haar inlossing wachten.
Ook hier is een verschil van meening tusschen de Vlamingen onderling, omtrent de
oplossing, welke aan dit vraagstuk moet worden gegeven, als voorwendsel gebruikt
om haar op de lange baan te schuiven. Al de Vlaamsche intellectueele lichamen en
vereenigingen zijn het thans evenwel eens geworden om de oprichting van een
diergeneeskundige faculteit te Gent te eischen en van de splitsing der bestaande
(Fransche) Veeartsenijschool te Kuregem - Brussel, die op een nieuwe fopperij zou
uitloopen, af te zien. De overwinning kan, indien zij het nu maar willen, niet lang
meer uitblijven.
In de Koloniale Hoogeschool te Antwerpen is reeds een en ander gedaan op het
gebied der vervlaamsching. De leiding der Hoogeschool is blijkbaar van goeden wil
maar de op Fransche leest geschoeide organisatie van de Belgische Congokolonie
en het feit, dat, als gevolg daarvan, slechts 3/10 der studenten uit het Vlaamsche land
komen - te Antwerpen en te Gent b.v. voelt de studeerende jeugd zoo goed als niets
voor een administratieve koloniale loopbaan - staat de verdere vervlaamsching in
den weg.
Het wordt hoog tijd dat de Vlamingen zich ook in de Congokolonie laten gelden,
vooral nu aanzienlijke bedragen van het moederland worden gevergd om het
verbroken evenwicht der begrooting van den Congostaat mede het Vlaamsch geld
te herstellen.

Vader Hoste overleden.
Dinsdag 28 Maart j.l. - te laat om nog in ons Aprilnummer te kunnen worden vermeld
- is vader Julius Hoste, op 85-jarigen leeftijd, in zijn woning te Brussel overleden.
Met dezen koenen strijder - hij was te Tielt in West-Vlaanderen geboren - is een der
laatste groote figuren uit het romantische tijdperk van de Vlaamsche beweging
heengegaan. Zijn naam werd in één adem genoemd met dien van Hendrik Conscience,
wiens testament-uitvoerder hij is geweest, van Peter Benoit, van Julius Sabbe en
Julius Vuylsteke. Vlaanderen heeft hem veel te danken. De oprichting van den
Vlaamschen Schouwburg, te Brussel, was zijn werk, de verspreiding van den
volksroman en de ontwikkeling van het volkstooneel - twee dammen, die veel
bijdroegen tot het tegenhouden van den wassenden vloed der verfransching - heeft
hij, met buitengewone wilskracht en bezieling, mogelijk gemaakt. Het Laatste Nieuws,
thans het meest gelezen dagblad in Vlaanderen, met een dagelijksche oplaag van
215.000 exemplaren, heeft hij als het ware uit den grond gestampt. Ook het vele dat
hij, in stilte, deed om zekere kultuurvereenigingen en lichamen in Vlaanderen geldelijk
te steunen, zal niet licht worden vergeten.
Bij de teraardebestelling, door honderden intellectueelen uit alle hoeken van het
Vlaamsche land bijgewoond, was het A.N.V. vertegenwoordigd door den voorzitter
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van tak Brussel. Ook betuigden de groepsvoorzitter, Mr. W. Thelen, en de
groepssecretaris, mede de sympathie indachtig door den gestorvene aan onze
Zuidafrikaansche stambroeders tijdens den Boerenoorlog getoond, uit naam van de
geheele Groep Vlaanderen van het A.N.V., telegrafisch hun deelneming aan zijn
zoon, Mr. J. Hoste Jr. en de andere leden der familie. Met vader Hoste is een der
verdienstelijkste zonen van den Nederlandschen stam heengegaan.

Uit de takken.
Nog nooit mocht het groot jaarlijksch Vlaamsch- Hollandsch Dansfeest van Tak
Brussel zoo schitterend slagen als dit jaar, op 18 Maart, in het lokaal van het A.N.V.
‘Hotel Albert I-Terminus Noord’, het geval was. Er was trouwens gezorgd voor een
programma vol leven en afwisseling, dat, onder de bedrijvige leiding van den
voorzitter, keurig en vlot van stapel liep. Een extra-nummer was het optreden van
den jongen heer Piet Hengelmolen, die zich, trots zijn jeugdigen leeftijd, als eene
klaviervirtuoos van beteekenis openbaarde.
Voor de loterij bestond, zoowel wat het schenken van prijzen als het koopen van
loten betrof, onder de leden een wedijver van belang.
Onder de milde schenkers en schenksters verdienen vooral mevr. S.
Liesenborghs-De Snerck, de heer Adelaere, de fa. Georges Gobert, mevr. E.
Dusesoi-De Snerck, mevrouw S. Cornille-De Snerck, de heer en mevrouw Servranck,
de heer en mevr. De Haeck, de heer en mevr. A. Kinsbergen, de heer en mevr. Avez,
mevr. G. De Groe, de fa. Molenaars Kindermeel, de heer en mevr. H. De Cort, de
heer Sassen-Clingh, de fa. A. Lebailly, mej. Marie Vlaminck, de heer W. de Boeck
en de heer en mevr. M. Ceulener-Molderez te worden genoemd. Het was over half
drie in den ochtend, toen het feest ten einde liep.
Het bestuur richt tegen 21 of 28 Mei een autotocht naar het schilderachtige
Payottenland, het historische slot te Gaasbeek (herinnering aan Egmont), enz. in.
Nadere bijzonderheden zullen, met kaart, aan de leden worden bekend gemaakt.
Wel zelden zal de vermaarde ‘Poesjesnellenkelder’ van Toone IV, in de
Warschaugang, aan de volksche Hoogstraat zich in een zoo druk bezoek verheugd
hebben als Zaterdag 25 Februari, bij de door Tak Brussel van 't A.N.V. ingerichte
voorstelling het geval was. De kelder, met zijn ongeveer 100 zitplaatsen en bijna
evenveel staanplaatsen, was meer dan gevuld met verbondsleden en sommige
telaatkomers moesten teleurgesteld, onverrichter zake huiswaarts keeren. Voor hen,
en ook voor de anderen, wordt binnenkort de voorstelling herhaald.
De vertooning van ‘De Drie Musketiers’, door Toone IV, met zijn prachtig
uitgedoschte nieuwe poppen, in het pittigste Brusselsch-Vlaamsch, dat men zich
denken kan, gespeeld en gesproken, zullen de aanwezige leden zich ongetwijfeld
nog zeer lang herinneren. Ook de toegift, een ‘cluyte’: ‘Wat men van voren weggeeft
komt langs achter weer dubbel binnen’, in den echten volkstoon gehouden en zwierig
gespeeld, was één schaterlach van het begin tot het einde.
Na afloop kwamen een honderdtal leden met hun dames bijeen in een ‘friethuis’
van de Hoogstraat, waar Toone IV en zijn medewerkers, alsook beeldhouwer
Bourgeois, op een gul aangeboden mosselmaaltijd werden vergast en het Gulden
Boek van den Poesjesnellenkelder, door velen werd geteekend. De voorzitter van
den tak, de heer M.J. Liesenborghs, sprak Toone en zijn ‘schouwburgpersoneel’ in
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het Nederlandsch en, voor de aardigheid ook in het Brusselsch dialect toe, waarna
Toone zelf aan het woord kwam, en op ongekunstelde wijze enkele gebeurtenissen
uit zijn kunste-
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naarsleven verhaalde, welke bijna evenzeer als de voorstelling in den kelder zelf, in
den smaak vielen van allen, die naar hem luisterden.
Ook tot den heer C. Verhavert, den schrijver der ‘Brusselsche Typen’, die zich bij
het voorbereiden van dezen zeer geslaagden avond verdienstelijk had gemaakt, richtte
de voorzitter een hartelijk woord van dank.

Zuid-Afrika
Eerste Dietsche studiereis naar Zuid-Afrika.
Deze reeds vroeger aangekondigde reis is door liet Hoofdbestuur van de ‘Federasie
van Afrikaanse Kultuurvereniginge’ zoodanig gewijzigd, dat ook Natal in den tocht
is opgenomen, met het oog op haar subtropisch natuurschoon en de
bezienswaardigheden in Pietermaritzburg, welke met die ‘Voortrek’ in verband staan.
De geheele reis zal dus bestaan uit de volgende routen:
1. van Rotterdam (of Antwerpen) met een boot van de Holland-Afrika Lijn naar
Kaapstad;
2. van Kaapstad over Oranje-Vrijstaat en Transvaal met het spoor naar Durban in
Natal;
3. van Durban over Kaapstad naar Europa terug.
De af te leggen afstand bedraagt ongeveer 4000 K.M. met het spoor door de Unie.
De reiskosten in Zuid-Afrika gedurende een verblijf van 6 weken bedragen niet
meer dan 17. - de persoon, hetgeen ongeveer gelijk staat met f 150. In dit bedrag zijn
begrepen: maaltijden, logies, vervoer auto en toegang tot het Krüger-wildpark.
In elke plaats, welke door het reisgezelschap bezocht zal worden, zijn de volgende
maatregelen getroffen:
Er is een ontvangst- en regelingscomité, samengesteld uit de plaatselijke
vereenigingen. Het reisprogramma zal de volgende inlichtingen bevatten: adressen
van de plaatselijke ontvangcomité's, dagen van aankomst en vertrek op de
verschillende plaatsen, enz.
Blijkbaar willen de Afrikaners er het hunne toe bijdragen om deze Dietsche
studiereis tot een volledig succes te maken en daardoor het Dietsche leven mede tot
bloei te brengen. Zij wordt h.t.l. geregeld door den Tak Zuid-Afrika van het Dietsch
Studenten-Verbond, Vondelstraat 60, Amsterdam (W.).

Mededeelingen
Hoofdbestuursvergadering op Zaterdag 25 Maart 1933.
De besprekingen op deze vergadering betroffen hoofdzakelijk de vaststelling van
het Jaarverslag 1932, waarvan de eerste helft in dit nummer van Neerlandia is
afgedrukt - en een herziening van de wet van het Verbond, noodig geworden door
het afloopen van den termijn, waarvoor de Kon. goedkeuring was verleend.
Over de door het Hoofdbestuur aangenomen wijzigingen zal de Algemeene
vergadering nog nader een uitspraak hebben te doen.
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De rekening en verantwoording over het jaar 1932 werd goedgekeurd.
Een nieuw redactie-reglement voor Neerlandia werd vastgesteld, waardoor een
reeds feitelijk bestaande toestand nu reglementair werd vastgelegd. De redactie zal
voortaan bestaan uit den Algemeenen Voorzitter, den Algemeenen Secretaris en den
Redactie-Secretaris, terwijl de afgevaardigden in het Hoofdbestuur van elke Groep
één hunner als raadgevend lid der redactie aanwijzen.
Tenslotte werd de heer Drs W. Goedhuys vast aangesteld als administrateur van
het Hoofdbestuur.

Herstel van een verzuim.
Wij verzuimden in ons Willem-van-Oranjenummer mee te deelen, dat het cliché van
het portret van den Prins op het omslag, welwillend was afgestaan door de fa. W.J.
Thieme & Cie te Zutphen. Dit portret is ook als ingelijste plaat uitgegeven. (Zie de
desbetreffende advertentie in dit nummer.)

Nieuwe Leden
Groep Nederland.
J. Dregmans, Gemeente-secretaris,

Hoek (Z.).

B. van der Griendt, Van-Steenbergenlaan 14,

Terneuzen.

Ir. J.A.R. Stuffken, Axelschestraat 56,

Terneuzen.

Allen opg. door het
Bestuur der Afd.
Ds. Is. Voorsteegh, Sweelinckstraat 208,
Opg. door den heer Mr.
A.B. Cohen Stuart,
J.A. Last, Galvanistraat 38,

Oost-Zeeuwsch-Vl.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

Opg. door het bestuur der 's-Gravenhage.
Afd
Hendrik de Boer, Jur Cand, Beukstraat 109,

's-Gravenhage.

Mr. A. Neijtzell de Wilde, Frankenslag 313,

's-Gravenhage.

Mevr. Ch. Neijtzell de Wilde-Mac Gillavry, Frankenslag 's-Gravenhage.
313
Mevr. S.J. van den Bergh geb. Van Buuren van Heyst,
Joz.-Israëlslaan 17, 's-Gravenhage.
Ir. J.F. van Hoytema, Mechelsche straat 11,

Scheveningen.

Neerlandia. Jaargang 37

Groep Ned. Antillen.
Mej. Jossy Laclé,

Aruba.
Opg. door het Bestuur der Aruba.
afd.

Groep Vlaanderen.
Dan. Breyne, Groote Markt.

Ieper.

Dr. G. Cousin, De Stuersstraat,

Ieper.

Valecr, de Bijser, Delarestraat,

Ieper.

Elie Decrock, Veurnsche steenweg,

Ieper.

E. de Lannoy, Noordlaan 76,

Ieper.

A. Devriese, Lange Torhoutstraat,

Ieper.

L. Dolfen, Groote Markt,

Ieper.

R. Liefooghe, Boterstraat 54,

Ieper.

Julien Michiel, Ligywijk,

Ieper.

Dr. Peene, Statiestraat,

Ieper.

Mej. Rosa Tamborijn, Capronstraat,

Ieper.

J. Van de Kerckhove, Maloulaan,

Ieper.

Rob. Van der Schelden, Maloulaan,

Ieper.

Eugeen Van Steenkiste, Bukkerstraat,

Ieper.

Verfaillie, Boterstraat,

Ieper.

M. Vergracht, Diksmuidsche steenweg, Ieper.
M. Becarreu, Tiersstraat,

Ieper.

Et. Meerschaert, St. Niklaasstraat 7,

Ieper.

Dan. Pijck, Meenenschestraat,

Ieper.

Jos. Quisthoudt, St. Jacobsstraat,

Ieper.

Van der Ghote, Ligywijk,

Ieper.

Declercq, Hoornwerk,

Ieper.

Charles Pien, Elverdingestraat,

Ieper.

Cyr. Van den Bulcke, Veurnsche
steenweg,

Ieper.

Ach. Ghijsel, Schilder,

Langemark.

Jozef Slembrouck, Schilder,

St. Jan.
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Eugeen Top,

Langemark.

Raym. Kerckhofs,

Langemark.

Rob. Platteau,

Bikschote.

Raph. Six,

Vlamertinge.

Mevr. de Wed. Teirlinck, Zeedijk,

Roksijde (Baden).

Dr. G. Deconinck,

Wijtschate.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1932.
II. (slot)
Groep Nederland.
Het Groepsbestuur zag zich zijn pas opgetreden wnd. Secretaris, Kol. K.E. Oudendijk,
spoedig weer ontnomen, daar Kol. Oudendijk, geheel onverwachts voor een nieuwen
werkkring geplaatst, den tijd miste het veel eischende secretariaat langer waar te
nemen. De heer D. Roessingh van Iterson werd bereid gevonden zijn taak over te
nemen.
Het werk van het Groepsbestuur was in het afgeloopen jaar hoofdzakelijk gericht
op twee punten: de propaganda en de voorbereiding van de herdenking van Willem
van Oranje.
De heer Goedhuys, administrateur van het Hoofdbestuur, werd in opdracht van
het Groepsbestuur met de propaganda belast. Het was zijn taak slapende afdeelingen
te bezoeken, te trachten nieuwe besturen te vormen en door het inrichten van
voordrachten het Verbondsleven in Nederland op te wekken. De vruchten van dit
werk zullen slechts langzamerhand kunnen rijpen, terwijl de tijdsomstandigheden
het winnen van nieuwe leden uiterst moeilijk maken. Zoo kreeg deze propaganda
vaak meer het karakter van het tegenhouden van teruggang dan van een nieuwen
zegetocht.
Toch konden reeds resultaten worden geboekt. De al geruimen tijd slapende en
bestuurlooze afdeeling Breda werd opnieuw opgericht, en gaat onder de krachtige
leiding van Gen. Mathol de Jong een goede toekomst tegemoet. Gelijke pogingen te
's-Hertogeribosch faalden tot nu toe; zoo blijft Breda nog de eenige levende afdeeling
in een provincie waar de gedachte van het Verbond toch zeer zeker meer aanhangers
moet vinden.
Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen zette, gesteund door den propaganda-dienst der Groep,
hare ontwikkeling krachtig voort; een geheele reeks voordrachten, waaronder een
Zuidafrikaanschen avond, werd ingericht en de afdeeling slaagt er langzamerhand
in een belangrijk middelpunt van nationaal leven in Zeeuwsch-Vlaanderen te worden,
onder het bewind van haar ijverigen voorzitter, Ir. H.G.C. Cohen Stuart. Het laat
zich aanzien dat West-Zeeuwsch-Vlaanderen haar best doet zich niet door deze
jongere zuster te laten overvleugelen.
Pogingen te Gouda aangewend faalden volkomen, zooals reeds het vorig jaar te
verwachten was; daartegenover staat dat de uitstekend geslaagde Groepsdag, den
10den Sept. ook om propagandistische redenen t.a.v. het Oosten des lands, te Zwolle
ingericht, een verlevendiging van het Verbondsleven in de afdeeling teweeg bracht.
Ook te Kampen werd een goede propaganda-avond gehouden, waarbij het eerelid
der afdeeling en lid van het Groepsbestuur, Burgemeester M. Fernhout, krachtige
medewerking verleende. Het resultaat daarvan dient nog te worden afgewacht.
Eenige klaarheid werd gebracht in den zeer moeilijken toestand van 't Gooi,
waardoor de weg tot nieuwen opbloei werd voorbereid.
De propaganda-avonden gingen gewoonlijk vergezeld van een tentoonstelling,
het Verbondswerk betreffend. Het materiaal daartoe wordt gedeeltelijk gelicht uit
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het Stammuseum, terwijl voortdurend getracht wordt met eenvoudige hulpmiddelen
nieuw, aanschouwelijk materiaal samen te stellen.
De reeds bestaande afdeelingen zetten hunne gewone actie voort, waarbij vooral
de grootste drie Amsterdam, Den Haag en Rotterdam belangrijk werk verrichtten.
Voor Amsterdam dient uitdrukkelijk vermeld te worden de belangwekkende Leergang
over Nederlandsche Volkskracht, terwijl de afdeeling Den Haag ook krachtig
medewerkte aan het reeds genoemde Congres Nederland Overzee.
Echter ook kleine afdeelingen als Maastricht, Utrecht, Arnhem, Haarlem,
Dordrecht enz. bleven hun taak, zij 't vaak onder moeilijke omstandigheden, vervullen.
In 't bijzonder moet hier Groningen genoemd worden, dat, het vorig jaar tot leven
gebracht, in voortdurende samenwerking met den propagandadienst, een uitstekende
herdenking van Willem van Oranje heeft voorbereid.
Te 's-Gravenhage werd opnieuw opgericht met een nieuw bestuur de
Jongeliedenafdeeling 's-Gravenhage, als eerste kern voor een jeugdgroepeering
binnen het Verbond.
Over het geheel kan gezegd worden, dat de propaganda-mogelijkheden in
Nederland nog lang niet zijn uitgeput, en er ook buiten de rustende afdeelingen nog
een zeer ruim arbeidsveld ligt. In het komende jaar
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zal, wanneer de groote drukte der Willem van Oranjeherdenking voorbij is, deze taak
stelselmatig moeten worden aangevat en doorgevoerd. Daarbij zal ook van het
aangevulde rolprentarchief een dankbaar gebruik worden gemaakt.
Toen de voorzitter van Groep Nederland, de heer Pattist, in de vergadering van
het nationale Comité tot herdenking van het 4de eeuwfeest van Prins Willems
geboorte, verklaarde dat het Verbond in de plaatsen waar een afdeeling gevestigd
was, bereid was het iniatief tot de herdenking te nemen, aanvaardde de Groep
daarmede een zware verantwoordelijkheid.
In de 2de helft van 1932 is allerwegen hard gewerkt om de aangegane eereschuld
in te lossen; bijna alle afdeelingen namen het initiatief tot stichting van plaatselijke
comité's; in de Universiteitssteden, waar vaak het Dietsch Studenten-Verbond reeds
voorging, werd toch met dit Verbond en gedeeltelijk ook met het Nationaal
Jongeren-Verbond samengewerkt, waarbij andere plaatselijke vereenigingen zich
aansloten.
Het programma omvat gewoonlijk een of meer lezingen (Amsterdam richtte een
leergang in over Willem van Oranje), carillonbespeling, muziekuitvoering, opvoering
van één der twee tooneelstukken voor deze herdenking geschreven, enz. Met een
overzicht over het bereikte resultaat kan beter gewacht worden tot het volgend
jaarverslag; het Groepsbestuur koestert trouwens het plan na afloop der huldiging
een kort verslag te doen samenstellen en uit te geven. Wel kan reeds gezegd worden
dat, hoewel vaak en lang gestreden moest worden tegen enkele der slechtste
Nederlandsche eigenschappen - onverschilligheid en secte-geest - over het algemeen,
gedachtig aan de zinsnede uit de apologie ‘so laet ons dan t' samen met eendragtighen
herte ende wille de bescherminghe van dit goede volck aengrijpen’ - die eendracht
voor een hooger doel bereikt werd, zonder welke een herdenking, Willem van Oranje
waardig, niet mogelijk zou zijn.
En zeker kan geconstateerd worden, dat zonder het Verbond in vele plaatsen de
herdenking moeilijker, zoo niet geheel onmogelijk geworden zou zijn.
Nog dient vermeld, dat van de Groepsvergadering, den 21sten Mei 1932 te Leiden
gehouden, een drang uitging om het Verbond mede een rol te laten vervullen in het
lenigen van den socialen nood - zoowel door het steunen der plaatselijke crisiscomité's
als door het opwekken tot het gebruik van nationaal product en arbeidskracht. Daartoe
werd een ‘Steuncommissie A.N.V. Groep Nederland’ in het leven geroepen, die als
volgt werd samengesteld: F. Reysenbach, Voorzitter, D. Roessingh van Iterson,
Mevrouw W. Bloem-Maas, Mr. A.B. Cohen Stuart, C.K. Kesler.
De Groep nam voorts deel aan het werk der Volkshoogescholen, door lid te worden
van de vereeniging tot stichting van Volkshoogescholen in Nederland en door een
tweetal vrijplaatsen te verschaffen ten gebruike van minvermogende jongelui.
Wie van deze belangwekkende poging tot volksopvoeding en volkskaraktervorming
vooral, meer wil weten, raadplege het Maart-nummer (1933) van Neerlandia.
Ook aan de Stichting Menno Coehoorn, welke zich het behoud der
oud-Nederlandsche vestingen als geschiedkundig monument, ten doel stelt, nam de
Groep deel.

Groep Nederlandsch-Indie.
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Het verslag over deze Groep kan dit jaar helaas niet in den hooggestemden toon
gesteld zijn, waarmede wij vroeger over het Verbondswerk in dit, toch zoozeer van
Nederlandsch kunnen getuigende gebied, konden berichten.
Wel brachten de Bilderdijk-herdenking te Batavia en de Dietsche kunstavonden,
het einde van het vorig jaar, een verlevendiging van het Verbondsleven te Batavia
en werden eenige Nederlandsche rolprenten dit jaar in de afdeelingen vertoond, maar
dit zijn vrijwel de eenige berichten, welke wij over practisch verbondswerk uit Indië
ontvingen.
Zeker is het een ernstig te betreuren feit, dat de Nederlandsche Leergangen, die
zulk een goede taak verrichtten ten dienste van de Volksopvoeding, door het ontbreken
van den regeeringssteun niet meer konden doorgaan.
Dat er toch wel belangstelling voor het A.N.V. bestaat, kan blijken uit de
briefwisseling, die wij voerden met leden uit verschillende afdeelingen als Bandoeng,
Malang, Magelang, Oostkust van Sumatra enz.1)
Groep Nederlandsche Antillen.
De Groep Nederlandsche Antillen vertoonde dit jaar onder haar bekwamen
voorzitter Ir. J. de Pril een zeer opgewekt Verbondsleven en was de eenige Groep,
die zelfs in ledental belangrijk vooruitging. Verschillende lezingen werden ingericht,
waaronder wij bijv. noemen die van Prof. De Sitter, den Leidschen sterrenkundige
en van Dr. Van der Sleen, wiens reis naar West-Indië nog een ander resultaat heeft
opgeleverd; Dr. van der Sleen heeft een reeks schitterende smalfilmopnamen2) van
onze West vervaardigd, waarvan verschillende onzer afdeelingen in Nederland reeds
met groote geestdrift kennis namen.
Een der voornaamste uitingen van de Groep zijn wel de regelmatige
rolprentvertooningen, w.o. maandelijksche journaals uit Nederland. In het bijzonder
maakt de Groepssecretaris, de heer J. Rustige, zich verdienstelijk door geregelde
vertooningen van kinderfilms op blijkbaar zeer aantrekkelijke wijze met het gesproken
woord te verlevendigen. Dit is zeker opvoedkundig en Nederlandsch cultuurwerk
van de eerste soort.
Het hoogtepunt van dit jaar vormde echter het bezoek van de Dietsche Spelers,
onder leiding van Willem van der Veer. Hiermede is eindelijk een plan tot uitvoering
gekomen dat reeds jaren op het programma stond maar steeds, voornamelijk om
financiëele redenen, moest worden uitgesteld. Tengevolge van de krachtige hulp van
de Groep en de geringe eischen, die het tooneelgezelschap stelde, zoo ook door de
medewerking van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, konden alle bezwaren
worden overwonnen. Het gezelschap, waarin o.a. Mevrouw Rika Hopper meewerkte,
gaf een reeks voorstellingen, o.a. van ‘De Dienstknecht in het Huis’ en ‘de Medailles
van een Oude Vrouw’.
De samenwerking, ook met de autoriteiten, was van de aangenaamste en de tijd
van hun verblijf was zoowel voor de Groep als voor de spelers een hoogtepunt van
nationale beteekenis.
Ook op Aruba werden, mede door de goede zorgen van den gezaghebber, den heer
Wagenmaker, een tweetal voorstellingen gegeven onder zeer primitieve
1) Onder het afdrukken van het verslag kregen wij telegrafische berichten uit Indië, waarin
gesproken wordt van ‘opgewekt leven in de groep.’ Met belangstelling zien wij de brieven
tegemoet, die ons daaromtrent nader zullen inlichten.
2) Waarom zouden wij niet schrijven ‘vilm’? Het is volgens prof. Vercoullie het oude
Nederlandsche woord voor ‘vlies’.
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omstandigheden, die echter een ongekende geestdrift en ontroering verwekten. Aan
H.M. de Koningin werd een telegram van hulde gezonden, terwijl spontaan besloten

Neerlandia. Jaargang 37

79
werd tot het stichten van de afdeeling Aruba van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. De afdeeling telt nu reeds ruim 130 leden.
Vóór het sluiten van dit jaarverslag bereikte ons nog het bericht, dat ook op Bonaire,
als weerklank van het krachtige leven in de Groep, een afdeeling is gesticht.
Aan het einde van dit verslagjaar zag de heer Ir. J. de Pril zich genoodzaakt als
voorzitter af te treden, wegens vertrek van Curaçao. De Groep verliest in hem een
voortreffelijk voorzitter, die te allen tijde voor het Verbond op de bres stond en de
Groep tot grooten bloei heeft gebracht. Zijn plaats wordt thans ingenomen door den
heer G.J. Ferguson.
Tijdens zijn verlof hier te lande doorgebracht had het D.B. nog verschillende
samenkomsten met den heer De Pril, waardoor het ook mogelijk werd, dat hij voor
zijn vertrek naar N.O. Indië nog actief kon medewerken aan de voorbereiding van
de herdenking in 1934 van den 300-jarigen band tusschen Nederland en Curaçao.
Deze voorbereiding berust in handen van een commissie, samengesteld door het
A.N.V. en de Kon. Ver. ‘Oost en West’.
Groep Suriname.
Ook voor Suriname vormde de komst van de Dietsche Spelers het glanspunt van
het werkjaar. De groep, die, gezien den minder gunstigen economischen toestand
van Suriname, ook minder kapitaalkrachtig is dan haar zustergroep te Willemstad,
had toch onder haren voorzitter, den heer Mr. Dr. F.L.J. van Haaren, alle krachten
ingespannen voor het uitnoodigen der Dietsche spelers. Ook hier slaagde alles, dank
zij mede den steun van den gouverneur,, zeer naar wensch. Een reeks voorstellingen
werd ingericht, afgewisseld door avonden gewijd aan z.g. ‘kleinkunst’, terwijl de
Groep voor verschillende uitstapjes zorg droeg.
De heer Willem van der Veer en zijn gezelschap hebben met deze reis Nederlandsch
cultuurwerk verricht van den eersten rang, dat des te meer waardeering verdient,
omdat het geschied is, niet uit winstoogmerken, maar uit liefde voor de zaak, die
gediend werd. Gelukkig is het succes zoo groot geweest, dat slechts een klein nadeelig
saldo werd geboekt.
De heer Van der Veer zou gaarne in 1933 de reis op grooter schaal herhalen1) - het
is van ganscher harte te hopen, dat het mogelijk zal zijn deze daad, die van groote
beteekenis is geweest voor het Nederlandsch leven in onze West, tot een geregeld
terugkeerende gebeurtenis te maken.
Het meer regelmatige Verbondswerk werd echter door de groep allerminst vergeten;
zoo wordt thans ook te Paramaribo regelmatig het maandelijksch Nederlandsch
journaal vertoond.
Tenslotte zij vermeld, dat Ir. Suringar enkele lezingen aan de hand van rolprenten
hield (o.a. de Philips- en de A.K.U.-rolprent) die dankbaar ontvangen werden.
Groep Vlaanderen.
Gedurende de laatste jaren is de toestand van deze Groep niet altijd rooskleurig
geweest, hetgeen voornamelijk uit de politieke verhoudingen in Vlaanderen verklaard
kan worden. Ongetwijfeld zijn er zeer velen, veel meer dan in de Groep georganiseerd
zijn, die voelen voor het streven van het Verbond; maar de politieke strijd, vooral
ook de dagelijksche onderlinge strijd, eischt zoovele krachten en zooveel
1) Zijn wensch gaat in vervulling; zie onder Mededeelingen.
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belangstelling, dat er voor de langzaam cultureel opbouwende werking van het
Verbond niet veel meer overblijft.
Zoo moesten de takken Mechelen en Ieperen als tijdelijk1) ingeslapen worden
beschouwd, terwijl ook elders leden verloren werden.
Toch zijn ook zeker lichtpunten te noemen. Tak Brussel zette onvermoeid zijn
actie voort en richtte voor de leden verscheidene kunst- en feestavonden in, ook
bezoeken aan belangrijke tentoonstellingen, e.d. zooals de Ruusbroec-tentoonstelling,
het Erasmushuis, enz. De voorzitter, de heer M.J. Liesenborghs, weet het opgewekte
Verbondsleven in dezen tak uitstekend te handhaven.
Van ernstige werkzaamheid getuigt de actie, ingezet door het Bestuur van den
Tak, tesamen met het Groepsbestuur en talrijke belangrijke vereenigingen, als het
Davidsfonds en het Verbond van Vlaamsch Personeel der Openbare Besturen,
zoomede ook de Vlaamsche pers voor de handhaving van het Nederlandsch en de
versterking van het Vlaamsche aanzien te Brussel. Een uitgebreid comité, waarbij
ongeveer 100 vereenigingen zijn aangesloten, heeft een begin gemaakt met zijn
werking.
Ook Tak Antwerpen handhaafde de oude activiteit en richtte verschillende
voordrachten voor de leden in. Zijn voorzitter, de heer M. Lauwerijs, steeds werkzaam
voor de verbreiding der Dietsche gedachte, hield voor de Volksuniversiteit ‘Herman
van der Reeck’ eenige voordrachten over Zuid-Afrika, dat hij meermalen bezocht.
Zeer verheugend is de bloei van Tak Kortrijk (voorzitter Mr. Christiaen), die ook
voortdurend nieuwe leden weet te boeken.
Met enkele ons goedgezinde kringen, als de Volksboekerij ‘Ontwaakt’ te Aalst
en de Vlaamsch Katholieke Burgerbond te Oostende wordt voortdurend contact
gehouden voor het inrichten van de lezingen in Vlaanderen, welke van het
Hoofdbestuur uitgaan.
Het voornaamste nochtans wat betreffende Vlaanderen te vermelden valt, is een
toenemende neiging zich weer meer met cultureele actie bezig te houden. Het verloop
van den laatsten verkiezingsstrijd zal velen de oogen geopend hebben voor het feit
dat, welke politieke strijd men ook wenscht te voeren, of welke ook ieders persoonlijke
houding tegenover de Vlaamsche vraagstukken moge zijn, men toch niet zal kunnen
missen den steun van een Nederlandsch geestesleven, waarnaar men steeds zal
teruggrijpen. Zoo zijn er teekenen merkbaar dat tengevolge van dit inzicht, ook het
Verbondsleven (o.a. te Ieperen) weer meer zal gaan bloeien. Moge het Groepsbestuur
krachtig gebruik weten te maken van deze opkomende strooming; juist nu de
Vlaamsche beweging overal veld wint (men denke aan de vernederlandsching van
de Universiteit van Gent) maar toch nog zeer veel tegenstand ontmoet, is er een
dankbare taak voor de A.N.W.'ers in Vlaanderen weggelegd.
Zuid-Afrika.
Hoewel het altijd nog niet mocht gelukken weder een ‘Groep Zuid-Afrika’ tot
stand te brengen, is toch de behandeling der beide zelfstandige afdeelingen onder dit
ééne hoofd gewettigd.
De Afd. Kaapstad hield als gewoonlijk de vaan van het Verbond hoog. Niet alleen
dat het afdeelingsleven zeer opgewekt was, de afdeeling vervult te Kaapstad daarnaast
nog een zekere sociale rol, door bij de ontvangst van Nederlanders van beteekenis,

1) Bij het afdrukken van dit verslag bereikte ons het verheugende bericht van de heroprichting
van Tak Ieperen met bijna 100 leden.
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al of niet Verbondsleden, ‘die voortou te neem’. Wij denken b.v. aan de ontvangst
van Prof. Barnouw, Mr. Van Gybland
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Oosterhoff, e.a. De nationale feestdagen worden te Kaapstad steeds met de meeste
opgewektheid gevierd.
Verheugend is de groei der afdeeling Bloemfontein, wier ledenaantal steeds stijgt
en die een zeer groote werkzaamheid ontwikkelt. Ook de ‘Van Everdingen-A.N.V.
boekerij’, de laatste jaren door gebrek aan een goede gelegenheid tot raadplegen in
onbruik geraakt, geniet weer een toenemende belangstelling, nu zij ondergebracht
is in de Oude Volksraadzaal.
De toestand in Zuid-Afrika laat zich hoopvol aanzien. De angstvallige houding,
die tot voor enkele jaren werd aangenomen tegenover alles wat Nederlandsch was,
is nu, naar wij meenen, wel geheel verdwenen. Met den groei van het nationaal
bewustzijn in het voortschrijden van het proces van ver-Afrikaansching, (men denke
aan de schitterende overwinning met de ver-afrikaansching der Universiteit te Pretoria
behaald!) gaat men steeds meer beseffen hoe de oude en de jonge Dietsche cultuur
elkander kunnen steunen en verrijken.
Dat daaruit een nieuwe ontwikkeling, ook voor het Verbondsstreven, kan
voorkomen, zal duidelijk zijn. Het zijn vooral de jongeren in Zuid-Afrika, die deze
strooming zullen dragen en met wie meer aanraking gezocht zal moeten worden.
In dit licht bezien wordt de arbeid van Prof. Dr. M. Bokhorst te Pretoria wel zeer
belangrijk. Zoowel door middel van zijn leerstoel, door middel van het door hem
gestichte zeer ijverige ‘comité voor Afrikaansch-Nederlandsche lezingen’ als door
het Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut (Onderwijstentoonstelling te
Bloemfontein), vormt hij een middelpunt van Nederlandsche cultuur, waaruit
Zuid-Afrika kan putten, maar tevens omgekeerd een aanrakingspunt van Nederland
met de groeiende Zuidafrikaansche beschaving.
Zelfstandige afdeelingen.
Allereerst zij vermeld, dat de Nederlandsche Vereeniging te Rio de Janeiro den
11den Maart toetrad als zelfstandige afdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. Hoewel er nog enkele reglementaire zaken te regelen zijn, zal dit binnenkort
ongetwijfeld in orde komen; wij roepen de nieuwe afdeeling van harte welkom toe
in onzen kring.
In Zuid-Amerika lijden de Nederlandsche kolonies ernstig onder den slechten
economischen toestand; ook de afdeeling Buenos Aires ondervond de gevolgen
daarvan. Het Nederlandsche tijdschrift ‘Ons Weekblad’ moest worden opgeheven;
gelukkig dat de redacteur-oprichter, de heer Chr. van Balen, na eenige maanden er
toch weer in slaagde een nieuw blad ‘Nederland’ te doen geboren worden, dat echter
een maandblad is. Verder trachtte de afdeeling door enkele voordrachten en het vieren
der nationale feestdagen (waaronder St. Nicolaas niet vergeten mag worden!) het
saamhoorigheidsgevoel te handhaven.
Het Hoofdbestuur ontwerpt thans plannen om ook de Zuidamerikaansche
afdeelingen van Nederlandsche rolprenten te voorzien.
In Noord-Amerika vertoonde de zelfstandige Afdeeling ‘Nieuw Nederland’ een
krachtig leven en zij behoefde slechts een gering ledenverlies te boeken; het
hoogtepunt van het jaar vormde weer de kunstavond, gegeven ter eere van den
geboortedag van Prinses Juliana.
De voorzitter, Prof. Dr. A.J. Barnouw, de schrijver der belangwekkende en geestige
‘Holland-Bulletins’ maakte dit jaar een studiereis naar Zuid-Afrika.
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Van verder Verbondsleven valt in geheel Noord-Amerika niets te melden. Dat dit
een ernstige misstand is, zal men moeten toegeven, wanneer men denkt aan de vele
tienduizenden Nederlanders en Vlamingen, met eigen Nederlandsche centra en een
eigen, nog altijd talrijke, Nederlandsche pers. Het moet mogelijk zijn in deze kringen
de gedachte van het Verbond uit te dragen; wellicht dat het plan der Dietsche spelers,
de wereldtentoonstelling te Chicago te bezoeken en ook voorstellingen in enkele
Nederlandsch centra te geven, in dezen een mogelijkheid zal openen.
Neerlandia hield in het afgeloopen jaar de belangstelling in Nederlandsch
Noord-Amerika voortdurend wakker, vooral dank zij de artikelen van wijlen Prof.
Dr. A. Eekhof en van Dr. Van Hinte. Onvermeld mag niet blijven het bezoek dat
Prof. M.J. Hoffman uit New Brunswick aan het Hoofdkantoor bracht, waardoor een
nieuwe band werd aangeknoopt.
Wat de zelfstandige afdeelingen in Europa betreft, dient alleereerst vermeld, dat
de afdeeling te Boekarest een krachtig Nederlandsch leven handhaafde, dat zooals
gewoonlijk zijn hoogtepunt vond in de nationale feestdagen. Van de zelfstandige
afdeeling te Praag mochten wij weinig berichten ontvangen, terwijl de afdeeling
Weenen onder de tegenwoordige omstandigheden zich niet tot eenige werkzaamheid
in staat achtte.
De bloei van Nederlandsche Vereenigingen in het buitenland hangt vaak zoozeer
van de aanwezigheid, den tijd en den lust van één enkel persoon af, dat groote
veranderingen in de intensiteit van het Verenigingsleven welhaast onvermijdelijk
zijn.
Te Londen werd de zelfstandige Afdeeling A.N.V. opgeheven met het oog op een
reorganisatie van het Nederlandsch vereenigingsleven aldaar; het is te verwachten,
dat binnenkort de afdeeling weer opnieuw zal worden opgericht. Jhr. A.P.A. Elias
van Stabrouck heeft voorloopig de zorg voor de Verbondsbelangen te Londen op
zich genomen en zij berusten bij hem ongetwijfeld in goede handen.
Dit overzicht ware onvolledig, wanneer daarin niet een woord werd gewijd aan
de ‘Dutch Burgher Union of Ceylon’, waarvan de nieuwopgetreden Voorzitter, Dr.
H.U. Leembruggen, de banden met het Verbond bij zijn laatste bezoek aan het
hoofdkantoor geknoopt, steeds onderhoudt.
De betrekkingen met de Dutch Burgher Union waren steeds van de aangenaamste;
in het begin van 1933 vierde zij haar 25-jarig jubileum, waarbij ook het Verbond
niet vergeten werd.
Behalve in de Zelfstandige Afdeelingen werd de aanraking van het Verbond met
de Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikaners in de verstrooiing, mede
bewerkstelligd door de talrijke vertegenwoordigers over de geheele wereld verspreid.
Hun aantal werd dit jaar niet uitgebreid; wel zijn enkele posten op het oogenblik
onbezet, zooals Detroit, Ismaïlia, Ahwaz, waar echter dank zij een studiereis van Dr.
J. van Hinte, tegenover staat, dat de hoop gevestigd is dat het aantal posten in Australië
zal kunnen worden uitgebreid.
Moge dit overzicht de overtuiging gegeven hebben, dat het Verbond, ondanks de
moeilijke omstandigheden, in wezen ongeschokt is gebleven, maar tevens dat het
noodig - en mogelijk! - is nieuwe wegen en werkgebieden te zoeken. De
Nederlandsche wapenspreuk ‘ik zal handhaven’ moge, wat de werkzaamheid van
het Verbond betreft, vervangen worden door die der jongere Afrikaners: ‘Handhaaf
en bou’!
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Winst- en Verliesrekening over 1932.
VERLIES
Achterstallige
bijdragen

f 1.080.-

WINST
Bijdragen

f 12.287.38½

Geschriften en
f 537.89½
propaganda-materiaal

Groep Nederland
voor kantoorwerk

f 1.000.-

Reserve
achterstallige
bijdragen

f 1.576.27

Regeeringssteun

f 10.000.-

Neerlandia

f 6.753.92

Buitengewone
ontvangsten

f 148.70

Salarissen

f 10.537.78

Propaganda

f 0.52½

Kantoorgebouw

f 1.342.73

Renten

f 4.235.88

Hoofdbestuur

f 790.11½

Overschot 1931

f 1.303.67

Kantoorbehoeften
en porti

f 1.664.67½

Saldo tekort 1932

f 889.35½

Museum en
boekerij

f 150.88

Boekverspreiding

f 521.88½

Overige
f 4.909.36½
werkzaamheden art.
3/4
_____

_____

f 29.865.51½

f 29.865.51½

Balans 31 December 1932.
DEBET
Belegde legaten en f 11.847.25
fondsen

CREDIT
Legaten en fondsen f 12.367.87

Bankrekening A

f 876.90

De Bas & Co

f 849.80

Kas- en
postrekeningen

f 523.86½

Reserve
achterstallige
bijdragen

f 2.000.-

Nutsspaarbank

f 351.48

Ontvangsten en
betalingen van en
voor anderen

f 550.89
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Achterstallige
bijdragen

f 3.610.22

Overige
werkzaamheden
artt. 3/4 nog te
betalen

Saldo verlies

f 889.35½

Uit te betalen renten f 1.428.91
van legaten

f 901.60

_____

_____

f 18.099.07

f 18.099.07

Toelichting bij de Balans en Verlies- en Winstrekening 1932.
De winst- en verliesrekening 1932 wijst, een verlies aan van f 2193.02½, waarvan f
1303.67 uit het overschot van vorige jaren is kunnen worden bestreden.
De ledenbijdragen, werkelijk ontvangen, zijn niet meer dan ruim zeshonderd
gulden beneden die van 1931 gebleven.
De groote tegenvaller is, dat de rente van het Steunfonds I bijna negenhonderd
gulden minder dan in 1931 heeft opgebracht.
Op verschillende posten is bezuinigd kunnen worden:
op Neerlandia bijna

f 1.200.-

op personeel ruim

f 1.500.-

op kantoorgebouw bijna

f 800.-

Voor het eigenlijke verbondswerk is ruim f 1400. - meer uitgegeven dan in 1931
(Artt. 3/4 en boekverspreiding).
Op achterstallige bijdragen is f 1.080. - vóór 1932 en f 2.000. - over 1932
afgeschreven.

De kleuren der Nederlandsche Vlag.
Zooals men uit ons vorig nummer weet, heeft een leerling der Hollandsch-Inlandsche
school te Magelang (Ned.-Indië) bij de herdenking van Willem van Oranje de vraag
gesteld of de oude kleuren onzer vlag, oranje, wit en blauw, niet in eere konden
worden hersteld.
Wij hebben beloofd die vraag te beantwoorden in dit nummer. We moeten het
doen in ontkennenden zin en wel op gezag van den heer W. Voorbeijtel Cannenburg,
directeur van het Ned. Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam, die in het
officieel Gedenkboek bij een viertal mooie gekleurde afbeeldingen de geschiedenis
van de bedoelde Prinsenvlag meedeelt. Zij is ontstaan omstreeks den tijd der afzwering
van Philips II, en vertoonde aanvankelijk ‘de couleuren orange, blanche ende bleu
in dry velden’.
In 1630 werd het oranje door rood vervangen, niet onder den invloed van een; of
andere staatkundige gebeurtenis, want de naam Prinsenvlag werd gehandhaafd, maar
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uit praktische overweging. De vlag is toch in de eerste plaats bestemd om op schepen
te worden gevoerd en het oranje-blanje-bleu bleek niet bestand tegen de invloeden
van zee, weer en wind. Daarom werd het oranje verdiept tot rood en het bleu tot
donkerblauw. Die kleuren hebben zich tot heden gehandhaafd en op de Nederlandsche
vloot zijn ze dan ook voorgeschreven.
Een poging in 1863 aangewend bij de onafhankelijkheidsfeesten om de eerste
kleuren der oude Prinsenvlag weer in eere te herstellen, faalde. Het gevoelsargument
heeft sedert kort toch zijn invloed doen gelden en bij het vlaggen in de straten ziet
men de laatste jaren aanmerkelijk veel oranje, blanje, bleu, althans vlaggedoek dat
er veel op lijkt en het dient erkend dat het aan de gevels een blijde kleur geeft.
Maar de ambtelijke vlag is reeds 300 jaar rood, wit, blauw. Zoo waait ze van steng
en stag en zoo moge ze zich voor alle tijden als zinnebeeld onzer eenheid en
onafhankelijkheid handhaven.

Uiterste Wilsbeschikking.
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, en waarvan de Statuten zijn goedgekeurd laatstelijk bij
Koninklijk Besluit van 12 Dec. 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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Naklank der Willem-van-Oranje-herdenking.
De nazaat van den grooten Oranje, Zij, die nu reeds evenveel jaren Nederland regeert
als het A.N.V. bestaat, voelde zich gedrongen een persoonlijk woord tot het
Nederlandsche volk te richten om Haar voldoening te betuigen voor de wijze, waarop
zijn nagedachtenis dit voorjaar is geëerd in en buiten Europa.
De overgroote meerderheid van hen, die de Nederlandsche natie vormen, en de
vele stamgenooten, die dit jaar hebben deelgenomen aan een of meer der algemeene
en plaatselijke herdenkingen, en zich gesterkt voelden door de saamhoorigheid welke
allerwegen tot verheffende uiting kwam, zullen ongetwijfeld van een zelfde
erkentelijkheid doordrongen zijn. Het koninklijk woord mag daarvan als weerklank
gelden.
Neerlandia bood geen plaats om zelfs maar een overzicht te geven van de
herdenkingen, waaraan ons Verbond en zijn deelen hun gulle medewerking verleenden
of die door de onzen zelf werden voorbereid en geleid.
Toch moeten nog enkele feiten in Neerlandia worden vastgelegd.
Na de grootsche Volkshulde te Delft heeft op 22 April bij het standbeeld van Prins
Willem I op het Plein, in tegenwoordigheid der Koninklijke familie, een veelvoudige
kranslegging uiting gegeven aan de vereering der Haagsche burgerij. Op de hierbij
gaande afbeelding ziet men aan het hek bevestigd den ijzeren lauwer door den
edelsmid Zwollo vervaardigd, blijvende herinnering aan de herdenking 1533-1933.
Bij de kransen aan den voet van het standbeeld was er een door den voorzitter van
ons Hoofdbestuur neergelegd en ook een van onze Afd. 's-Gravenhage.
De witte krans in het midden werd door mejuffrouw Middelberg, dochter van den
voorzitter der Afd. 's-Gravenhage van de Ned. Z.-Afr. Ver. bij de andere gevoegd
en verdient afzonderlijke vermelding, omdat hij was ‘gemaakt deur een gekleurde
vrou van die Sendingstasie Elim behoorende aan de Broederkerk Suid-Afrika’. Hij
bestond uit Afrikaansche immortellen en bladen, afkomstig van den zilverboom van
den Tafelberg.
Wij dachten bij deze kranslegging aan Albert Verweys dichtregelen:
De stam van 't volk doet nu zijn blaadren ruischen....
Te lang in stilt' hing elk voor zich alleen.

De bladeren van onzen stam hebben tot in de verste oorden, waar Nederlanders of
stamverwanten wonen, mee geruischt. Wij denken o.m. aan onze overzeesche
gebieden en aan Brussel, Parijs, Londen (waar Prof. Knappert de redenaar was),
Roemenië, Genève,....
We kunnen hierover niet in bijzonderheden treden, maar maken voor New York
een uitzondering. Op grootsche wijze is daar de nagedachtenis van ‘William the
Silent’ geëerd door plechtige bijeenkomsten: kerkdienst, processie, zanguitvoering
en redevoeringen o.m. van. den Nederlandschen gezant Dr. Van Royen en den
voorzitter onzer Afdeeling Prof. Barnouw. Vele vooraanstaande mannen uit kerkelijke
en wetenschappelijke kringen namen aan deze plechtigheden deel. Een onzer leden
schreef ons onder toezending van het zeer fraai uitgevoerde programma: ‘Ik heb heel
wat feest- en gedenkdagen in Nederland meegemaakt, maar zoo iets grootsch en
indrukwekkends als deze heb ik nooit bijgewoond’.
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Dat programma bevat een prachtig portret van ‘Father William’, waaronder een
uitspraak van Motley is gedrukt: ‘He went through life hearing the load of a peoples
sorrows upon his shoulders with a smiling face’. Het bevat ook nog een ‘in memoriam’
voor prof. Eekhof, die de herdenking te New York had willen bijwonen.
De geheele herdenking geschiedde in het Engelsch, alleen het oude Wilhelmus,
dat door alle deelnemers staande werd gezongen, was in het Nederlandsch gedrukt.
De heer en mevrouw John T. Scheepers zetten de kroon op de Amerikaansche
herdenking door op 29 April ook ter eere van Prinses Juliana een tuinpartij op hun
landgoed Paradou te Brookville (Long Island) te geven, waaraan 800 gasten
deelnamen.
Nu ons onvergelijkelijk volkslied weer allerwegen tot ver buiten Nederland heeft
weerklonken, vestigen we er de aandacht op, dat het in verschillende talen is overgezet
en de meening van hen, die beweren dat er alleen een (heel goede) Fransche vertaling
bestaat (verleden jaar in de N.R. Crt. opgenomen), herziening behoeft.
Zoo heeft een Amerikaansche Nederlandsche, mevrouw M. de Boer, in April een
Engelsche vertaling geleverd, die aldus aanvangt:
Wilhelm, a Count of Nassau
A German by descent,
My Fatherland so faithful
I'll stay till life shall end.
As Prince of Orange never
Have I the evil feared
The Spanish King, my Liege Lord,
Have I always revered.

Toevallig kwam ons dezer dagen ook een Duitsche vertaling in handen, uit het begin
der 17de eeuw. Wij schrijven er uit over het zesde vers, dat meestal met het eerste
bij gelegenheden wordt gezongen:
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(Foto: Van Dodeweerd.)
De kransen en bloemen op 22 April gelegd bij het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein te
's-Gravenhage; de witte is die uit Zuid-Afrika. Aan het hek bevestigd de metalen krans der Haagsche
burgerij.
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Mein Schild und mein Vertrauen
Bistu, o Gott, mein Herr,
Auff Dich so will ich bauen
Verlas mich nimmer mehr.
Das ich doch from mag bleiben
Dir dienen zu aller Stund,
Die Tyrannie vertreiben
Die mir mein Herz verwundt.1)

Ons onovertroffen volkslied - al werd het eerst het vorige jaar officieel als hèt lied
van Nederland erkend - blijft dus ver buiten onze grenzen de éénheid van ons volk
verzinnebeelden in de figuur, die, zooals de Koningin het uitdrukte, geen nevelig
persoon uit een ver verleden is, maar die in ons hart voortleeft.
Het geestelijk blijvende der schitterende herdenking hier en ginds en overal, waar
Nederlanders en stamverwanten wonen, is de verlevendiging en versteviging der
nationale eenheid naast de stoffelijke kunstzinnige herinneringen als b.v. de vier
gedenkramen in de Nieuwe Kerk te Delft, de rustplaats van zoovele Oranjes, dank
zij de kunstenaars Konijnenburg, Rueter, Gidding en Nicolas en de vele goede boeken
die de geschiedeniskennis van ons volk hebben opgefrischt.
En dan is er nog iets, waarop we als slot van onzen naklank gaarne en met nadruk
de aandacht vestigen.
De Groep Nederland van ons Verbond heeft niet alleen aan den Minister van
Onderwijs volgens besluit harer laatste vergadering een rekest gezonden om ter
versterking van bovengenoemde gevoelens te bevorderen, dat bij het onderwijs meer
aandacht worde geschonken aan de Vaderlandsche geschiedenis, maar ook een aan
de Regeering met het verzoek den 24sten April tot Nationalen feestdag te verklaren,
teneinde de eenheid van ons volk en het nationale gevoel der Nederlanders blijvend
tot uiting te zien komen.
Wij behoeven wel niet met veel woorden te verzekeren, dat wij dit verzoek met
warmte en aandrang ondersteunen.
Als het gelukkige denkbeeld bij de Regeering weerklank mocht vinden, zou dit
de schoonste blijvende naklank zijn der schitterend geslaagde herdenkingen ter eere
van den Vader des Vaderlands.

Boeken-commissie
Mededeelingen der Afd. Boekverspreiding.
Vaste medewerkers. Voor Leiden is er bijgekomen: Mevr. Dr. M. Kist-Bok,
Boissotkade 9. Voor Haarlem: Ir. P.N. Max, Verspronckweg 109.
De heer Van de Velde is alleen voor Oegstgeest en Omstreken.
Het aantal vaste adressen van den ophaaldienst groeide aan tot 150.
De ophaaldienst begon 1 Mei met een eigen wagen te rijden, waarop de naam van
het A.N.V. en de Afdeeling Boekverspreiding zijn aangebracht en waarop 2 vlaggetjes
met de Dietsche Barken wapperen.
1) Een merkwaardigheid is het ongetwijfeld, dat het Duitsche Wilhelmus een vers meer heeft
dan het Nederlandsche.
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In de maanden April en Mei kwam veel leesstof binnen. Door bemiddeling van
prof. dr. G.A. van Poelje, Chef van de Afdeeling Onderwijs van de gemeente 's
Gravenhage, ontving de Afdeeling een aantal boeken van Hare Majesteit de
Koningin-Moeder ten geschenke. Van het bestuur van het Gemeentelijk Boekenfonds
en den gemeentelijken Handelscursus te 's Gravenhage werd de beschikking verkregen
over ruim 3000 leerboeken voor middelbaar onderwijs. Van deze hoeveelheid werden
in Mei ongeveer 2000 ingepakt en doorgezonden naar de beide hoofdpunten in
Vlaanderen en den Ned. Bond in Duitschland.
De Openbare Leeszaal te Haarlem zond een partij romans. Van den directeur van
de Openbare Leeszaal te 's Gravenhage werd de toezegging verkregen de boeken,
welke buiten gebruik worden gesteld, aan de Afdeeling af te staan.
Onze medewerker te Oegstgeest zal in de leesportefeuilles, welke hij beheert,
briefjes leggen ter opwekking aan de lezers om leesstof aan het A.N.V. door zijn
bemiddeling af te staan.
Aan den Vlaamschen Toeristenbond zonden wij, op zijn verzoek, een aantal werken
over toerisme, land- en volkenkunde en aardrijkskunde.
Er werden van Januari af verzonden 200 kisten en wel aan:
Het werk der Nederlandsche Boeken en 116
Tijdschriften te Antwerpen
De Vlaamsche Opvoedings Centrale
(VLOC) te Antwerpen

38

Het Nederlandsch Cultuurhistorisch
Instituut te Pretoria

7

Lichtschepen op de Nederlandsche kust 3
Zeemans- en andere huizen te
Amsterdam, Rotterdam en Londen

12

Nederlandsche Bond in Duitschland

9

Drie zendelingen in Ned.-Indië op
Borneo, N.N. Guinea en West Soemba

3

Den onderwijzer te Goede Moed bij
2
Aliwal Noord, Oranje Vrijstaat, waarbij
een 5-tal Brailleboeken werden verpakt,
door het Nederlandsch Bijbelgenootschap
kosteloos voor een blinden zendeling
aldaar afgestaan
De groep Nederlandsche Antillen van het 2
A.N.V. voor de stichting van een boekerij
op Aruba en Bonaire
De Nederlandsche Vereen, te Hagen,
Duitschland

1

De Nederlandsch-Indische Vereeniging 1
Michiel Adriaensz. de Ruyter, Batavia
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De Bethel-kapel te Schaerbeek, België

1

De Bethlehemkapel te Brussel, België

1

De Albany Public Library, Albany, N.Y. 1
(Voor de John V.L. Pruyn Library)
De City Library te Holland, Michigan
V.S. van Noord-Amerika

1

De bibliotheek van de universiteit van
den Witwatersrand te Johannesburg

1

De Vereen. Ons Belang te Nordhora,
Duitschland

1

Het aantal bijdragers, dat door overlijden en geldelijke omstandigheden was
geslonken, nam gelukkig toe. Zij, die hun jaarlijksche bijdrage nog niet hebben
voldaan, worden verzocht het bedrag zoo spoedig mogelijk op onze postrekening
(149431) te plaatsen. Wij wekken in het bijzonder die afdeelingen op ons met een
bijdrage te steunen, die zulks nog niet hebben gedaan.
Voor belangstellenden zijn nog afdrukken van het Jaarverslag 1932 kosteloos op
ons kantoor verkrijgbaar.
Telefoon 112508.
Postrek. 149431.
De Leider,
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Steunt de Afdeeling Boekverspreiding met geld, boeken en
tijdschriften.
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Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
V.
De wijze, waarop de nederzettingen in Poolsch Pruisen zijn ontstaan, komt het meest
overeen met die, waarop in de middeleeuwen de kloosters hebben gekoloniseerd. De
starost of oeconoom sloot een contract met de boeren, die zich op den grond wilden
nederzetten en die overeenkomst werd door den koning bekrachtigd. Had de
kolonisatie op stedelijk gebied of op adellijke goederen plaats, dan onderhandelde
de stadsraad of de heer rechtstreeks met de kolonisten. Van een locator, zooals in de
12de eeuw Bobo voor den Bremenschen aartsbisschop of Friedrich von Machtenstede
voor Hendrik de Leeuw, en ook Eck van Reppichau voor hertog Albrecht in de
Oost-Pruisische kolonies is hier geen sprake geweest.
Het erfpachtscontract werd hier geteekend door den starost of oeconoom, of door
den adellijken heer als ééne partij, en door de gezamenlijke boeren, vertegenwoordigd
door enkelen hunner, als wederpartij. Er was niet één enkele persoon verantwoordelijk
voor het nakomen van de bepalingen volgens de overeenkomst, maar zij waren,
zooals in verschillende contracten staat uitgedrukt, één voor allen en allen voor één
daarvoor aansprakelijk. Maar, daar er toch één persoon moest zijn, die orde op de
zaken stelde, werd de Hollandsche schout belast met het innen van de pacht, het
toezicht op de hand- en spandiensten en werden hem eenige bevoegdheden verleend
op gerechtelijk en politiegebied. In zijn ambt als voorzitter van de dorpsrechtbank
werd hij bijgestaan door twee schepenen. De schout werd slechts voor een jaar
benoemd, verkozen door de dorpsgenooten.
Evenmin als in de vroegere kolonies waren de kolonisten eigenaars van den grond;
zij bleven erfpachters. Een eigenaardig gebruik was, dat in geval één der boeren zijn
pacht aan een anderen wilde overdoen of een onderhuurder wilde aannemen, daarvoor
niet alleen de toestemming van den landheer noodig was, maar ook die van alle
andere boeren; dit in tegenstelling met het overigens gebruikelijke Culmsche recht,
volgens hetwelk in zulke gevallen de toestemming van landheer en schout vereischt
werd.
Welke vergoeding die schout voor zijn werkzaamheden en bemoeiïngen kreeg,
schijnt eigenlijk nergens bepaald. In andere kolonies kreeg hij wel het recht een
molen of een herberg te houden of wel het genot van eenige pachtvrije hoeven; hier
echter niet.
Vermoedelijk hebben zijn inkomsten - behalve die als gewoon kolonist van zijn
eigen grond - alleen bestaan in het genot van 1/3 deel van de opgelegde boeten bij
de uitoefening van de lagere rechtspraak, waarvan de overige 2/3 in de algemeene
kas kwamen.
Aangezien er elk jaar een andere schout gekozen werd, was dat bezwaar niet groot,
omdat ieder het op zijn beurt ondervond. Het gemis van pachtvrije hoeven zal wel
daaraan toe te schrijven zijn geweest, dat de schout, op wien in de niet-Hollandsche
dorpen militaire verplichtingen rustten, die vrij hooge kosten meebrachten, in de
Hollandsche mennonietenkolonies, die gewetensbezwaren hadden tegen den

Neerlandia. Jaargang 37

krijgsdienst, daarvan werd vrijgesteld, zoodat er ook geen aanleiding bestond hem
daarvoor schadeloos te stellen in den vorm van pachtvrije hoeven.
Evenals in de middeleeuwsche kolonies bleef de hoogere rechtspraak in handen
van den starost of oeconoom, of van den landheer. Ook de jaarlijksche cynzen en
tiendrechten kwamen in beginsel met de middeleeuwsche overeen; zij waren alleen
- ook afgezien van de andere waarde van het geld - wat den cyns betreft, veel hooger
dan toen. Van de tienden kwam een gedeelte ten bate van den predikant en den
schoolmeester, zooals vroeger ten bate van de kerk. Het kwam ook wel voor, dat de
Hollandsche boeren, hoewel niet katholiek, toch ingeval van huwelijk, doop of
begrafenis, een bepaalde geldsom moesten betalen aan den officiëelen katholieken
geestelijke van de landstreek, ofschoon zij van diens diensten bij die gelegenheid
natuurlijk geen gebruik maakten.
Wijl de bescherming tegen het water in deze streken een zaak van de eerste orde
was, werd aan de regeling daarvan veel zorg besteed. Naast schout en schepenen
stonden in elk dorp een dijkgraaf en dijksgezworenen, die toezicht hadden te houden
op het dijk- en waterwezen van hun gemeente. Daartoe hielden zij tweemaal 's jaars
schouw over de dijken en walletjes rondom de akkers, over de vaarten, de slooten
en de watermolens; het onderhoud daarvan werd bekostigd uit een voor dit doel van
alle inwoners geheven belasting. Zoowel in den Grooten, als in den Kleinen
Mariënburger Werder waren verder een dijkgraaf en dijksgezworenen, die samen
met de ‘Schlickgeschworenen’, die alleen op de waterwegen toezicht hielden, de
‘Damcommunität’ vormden, en belast waren met de zorg over de hoofddijken langs
de groote rivieren. Een en ander vertoonde dus groote overeenkomst met de inrichting
van de polders en heemraadschappen, zooals wij die tegenwoordig in ons land nog
kennen.
Zeer terecht had ieder dorp, naar evenredigheid van het aantal zijner hoeven, in
het onderhoud van die hoofddijken bij te dragen, tenzij de boeren op grond van hun
pachtcontract tan die verplichting waren vrijgesteld. Die aangelegenheid heeft tot
tallooze geschillen en processen tusschen de ‘Damcommunitat’ en de Hollandsche
boeren aanleiding gegeven, wijl dezen beweerden, van die verplichting te zijn
vrijgesteld. In de meeste gevallen zijn zij in het gelijk gesteld, omdat zij dit inderdaad
konden bewijzen. Intusschen teekent dit hevige verzet tegen een in beginsel goede
en noodige bepaling voldoende de individualistische geaardheid ook van die
Hollanders! Hun bekrompenheid en gebrek aan gemeenschapszin in dit opzicht is
hun af en toe duur te staan gekomen; zij hebben meermalen zeer te lijden gehad van
geweldige overstroomingen doordat de hoofddijken het begaven!
Uitvoerig beschrijft Felicia Szper ook de, in den Mariënburger Werder bestaande,
Oost-Pruisische brandkeuren, waaraan ook de Nederlandsche dorpen onderworpen
waren. Niet alleen was daarbij bepaald, dat in geval van brand, alle dorpsgenooten,
en als het noodig was, ook die van de naburige dorpen verplicht waren den brand te
helpen blusschen; maar ook moest de brandschade vergoed worden en wel op kosten
van alle boeren uit den Werder. Het was dus een soort van onderlinge
brandverzekering, maar waarbij geen premie betaald werd. Van betaling was eerst
sprake, wanneer er inderdaad brand geweest was. De brandwetten bepaalden hoeveel
de boer zou ontvangen bij het verlies van zijn geheele boerderij, zijn woonhuis, het
verlies van zijn oogst; hoeveel per trekpaard, per stuk vee, enz., hoe die zaak verder
geregeld werd; en bevatten verder een aantal strenge politiebepalingen.
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Na de annexatie van het Poolsche land bij Pruisen in 1773 was de goede tijd voor
de Nederlandsche nederzettingen spoedig voorbij. De wijze koning Frederik de
Groote was er de man niet naar om het den kolonisten onnoodig lastig te maken;
maar na zijn dood is het bekend dat honderden menniste gezinnen het land hebben
verlaten en naar Rusland zijn getrokken, om zich aan den Dnjepr te vestigen, waar
keizerin Katharina II hun, onder waarborging van vrijheid van godsdienst, op zeer
aannemelijke voorwaarden gronden ter kolonisatie had aangeboden. Dit zijn de
voorvaderen van de Russische doopsgezinden, over wier droevig lot men de laatste
jaren herhaaldelijk in de dagbladen heeft kunnen lezen; mijn voornemen is later op
hen terug te komen.
Zoo zijn dus ook deze Nederlandsche landbouwkolonies, na een bestaan van langer
dan twee eeuwen, als zelfstandige kolonies teniet gegaan, terwijl de niet-uitgeweken
bevolking geleidelijk in de inheemsche is opgegaan.
Alvorens van dit onderwerp af te stappen, moge ik nog even terug komen op de
belangrijke posten in de 16e en 17e eeuw te Dantzig ingenomen door een aantal
Noord- en Zuid-Nederlanders, die niet tot de eigenlijke kolonisten gerekend kunnen
worden.
Bij de bespreking van de stichting der eerste Nederlandsche landbouwkolonie in
den Dantziger Werder, deelde ik reeds mede hoe de aandacht op deze Hollanders
vooral viel, omdat zij bekend stonden als goede dijkswerkers. Die goede naam
bepaalde zich niet tot dit betrekkelijk eenvoudige werk; ook overigens op
waterbouwkundig gebied, zoowel als op dat der burgerlijke- en der vestingbouwkunde,
mochten de Nederlanders van die dagen zich verheugen in een uitmuntenden naam.
Het is dus te begrijpen, dat de Dantzigsche stadsraad, hoewel overigens, vooral
onder den dwang der gilden, den vreemdelingen niet zeer genegen, gaarne hun hulp
inriep, wanneer hij dit in het algemeen belang der stad noodig of wenschelijk achtte.
Talrijke Nederlanders zijn dan ook in stadsdienst geweest in leidende betrekkingen;
in den eersten tijd in hoofdzaak als waterbouwkundigen of als vestingbouwkundigen,
ter bescherming tegen den vijand; later ook om de stad met schoone kunstwerken te
verrijken. Cuny vermeldt er in ‘Danzigs Kunst und Kultur im 16 und 17ten
Jahrhundert’ een geheele reeks.
De beroemde Antonius van Opbergen deed er in 1586 zijn intrede om het huis
‘Weichselmünde’ tot een modern vestingwerk te herscheppen; met zijn niet minder
beroemden tijdgenoot Hans Vredeman de Vries maakte hij de plannen voor de nieuwe
omwalling van de stad, aan welker uitvoering hij ook krachtig heeft medegewerkt;
hij diende haar ook overigens als stadsbouwmeester.
In later jaren werden in dienst genomen Kornelius van den Bosch, Daniël van
Buren, Peter Jansen de Weert en Adam Wybe van Harlingen als ingenieurs bij de
vestingwerken; de Alkmaarders Willem Janssen Benning, anders genoemd Ketel,
Adriaan Olbrants, Peter Willer en Jacob Josten als waterbouwkundigen of technici
op verschillend gebied; Peter van Perceval, generaal-inspecteur der fortificatiën in
de Nederlanden, door de Generale Staten, op verzoek van de stad, daarheen gezonden,
diende haar herhaaldelijk van raad bij de uitvoering van verbeteringen van het
vestingwezen; de gebroeders Frederik Hendrikszoon en Gerard Hendrikszoon Vroom,
uit Haarlem, Regnier uit Amsterdam, waren in dienst als stadsbouwmeesters; deze
lijst kan nog met velen worden aangevuld.
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Van al hetgeen deze mannen op het gebied van den z.g, utiliteits- of
nuttigheidsbouw hebben tot stand gebracht, is uit den aard der zaak weinig meer
overgebleven. Bijna alles is, in verband met de, in verloop van tijd geheel veranderde,
omstandigheden en de eischen van den nieuweren tijd, verdwenen.
Maar het laatste geldt gelukkig niet voor veel van wat eenigen hunner en hunne
kunstbroeders als architecten hebben verricht, n.l. het verrijken van de stad met een
aantal gemeentelijke of particuliere bouwwerken, welke nog in deze dagen een
schitterend getuigenis afleggen van wat in de 16e en 17e eeuw de Nederlandsche
bouwkunstenaars, ook in den vreemde hebben verricht. Het aantal van die
monumenten, niet alleen in Dantzig, maar ook elders in Noord-Duitschland, is echter
zoo groot, dat ik mij voorstel daaraan een afzonderlijk artikel te wijden.

De Nederlandsche kolonies in Brandenburg.
Na de stichting van Nederlandsche kolonies in de 12e en 13e eeuw in Brandenburg,
is er nog eens een tijdperk geweest, waarin op groote schaal Nederlandsche kolonisten
naar Brandenburg zijn getrokken.
Dit is begonnen onder de regeering van Frederik Wilhelm den Grooten Keurvorst
op het einde van de eerste helft der 17e eeuw.
Vooral aan de Havel en de Spree hebben zich veel Hollandsche kolonisten
gevestigd, om de gedurende den 30-jarigen oorlog verwoeste en ontvolkte streken
weder in orde te brengen; zij hebben zich bezig gehouden met kanalenaanleg,
droogleggen van poelen en moerassen, waterstaatswerken, veeteelt en zuivelbereiding.
De, door zijn opvoeding aan het hof van den stadhouder Frederik Hendrik, goed met
Nederlandsche toestanden bekende keurvorst en zijn gemalin Louise Henriëtte,
dochter van Frederik Hendrik, hebben voor die nederzettingen; groote belangstelling
getoond. Vele kolonisten zetten zich neer in den z.g. ‘Holländerbruch’ of
‘Neu-Holland’, bij Liebenwald, Cremmen en Oranienburg. Volgens Feith zijn die
streken nog in hoofdzaak bevolkt met nazaten van die Hollandsche boerenfamiliën.
Ook in de omstreken van Friedenberg in de Neu-Mark, in de ambten Zehdenik,
Fehrbellin, Chorin, Tangermünde en Gramzow hebben zij veel verwilderde streken
in vruchtbaar land herschapen.
Prof. P.J. Blok maakt in zijn verslag omtrent een in 1886-'87 gehouden onderzoek
in de archieven van Duitschland en Oostenrijk onder meer melding van een aanvrage
van Pierre Lamy in Juni 1647 om woeste gronden in de Mark te mogen doen
ontginnen door Hollandsche emigranten; welke aanvrage geleid heeft tot belangrijke
ontginningen in den omtrek van Friedenberg. Ook vermeldt hij een in 1648 gesloten
contract met een Noord-Hollandsche Compagnie onder leiding van den baljuw Johan
Wijngaard. De op deze aangelegenheden betrekking hebbende stukken, met nog vele
andere, bevinden zidh in het Koninklijk Geheim Staatsarchief te Berlijn.
In het K.K. Huisarchief aldaar trof hij een stuk aan, vermeldende de voorwaarden,
waarop de Groote Keurvorst contracteerde met een compagnie Friesche huijsluijden
en ingezetenen, vertegenwoordigd door hunne afgevaardigden Pieter Sikkes en Leinst
Wilchels, nopens het in erfpacht geven van eenige landen nabij de stad Werwen aan
de Elbe (in de Altmark) in het jaar 1648. Het is wel aardig die voorwaarden hier in
haar geheel over te nemen.
1. De erfpachtsom bedroeg 2 rijksdaalders per Hollandsche morgen; elk gezin kreeg
ongeveer 60 morgen land.
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2. De keurvorst zou hen in hunne bezittingen beschermen.
3. De ‘gereformeerde religie’ werd hun toegestaan ‘sonder turbatie’.
4. Ten behoeve van de kerkdienaren en de armen waren 60 morgen land vrij;
verder werd hout, steen, ijzer, kalk verstrekt voor de te bouwen kerken.
5. In strafzaken zouden de kolonisten gevonnist worden volgens het landrecht;
voor civiele zaken mochten zij raadslieden en schepenen kiezen, keuren maken, over
gewone zaken vergaderingen houden; de schout zou benoemd worden door den
keurvorst uit een, door de Hollandsche kolonisten op te maken, voordracht van drie
personen.
6. Gedurende de eerste drie jaren genoten zij vrijdom van pacht.
7. De 70 kolonisten-familiën kregen 10.000 rijksdaalders voorschot, in 9 jaar terug
te betalen; de eerste 6 jaar 7 pCt. rente; daarna de rest in 3 jaar te betalen met de nog
loopende interesten; gedurende al dien tijd bleven zij met huis, erf en goederen
verborgtocht aan den keurvorst.
8. In plaats van de gewone ‘landstuyren’ (belastingen) moesten zij betalen na 3
jaar ½ rijksdaalder per morgen; van heeren- of hofdiensten waren zij vrijgesteld.
9. Een beëedigd landmeter werd te hunner beschikking gesteld.
10. Zij zouden vrijheid hebben binnenlands of buitenlands te handelen, mits tegen
betaling van de tollen.
11. Timmerhout (iepen- en vurenhout) mochten zij vrij halen uit de bosschen bij
Rathenow en Tangermünde; met het oog op de schaarschte aan brandhout waren zij
te dien aanzien gehouden aan de bestaande verordeningen; turfsteken was vrij.
12. Voor het koren malen op de keurvorstelijke molens moesten zij geven 1/16
van het schepel.
13. Overdracht van pacht mocht alleen geschieden aan Nederlanders.
14. Bij sterfgeval erfden de naaste bloedverwanten, ook al waren zij elders; zij
mochten de erfenis verkoopen; bij niet opkomen van de erfgenamen na jaar en dag
verviel de erfenis aan den keurvorst; kwam binnen 6 jaar de erfgenaam nog op, dan
had de keurvorst recht op 1/10 daarvan.
15. Al de huysluyden zouden alleen den keurvorst onderdanig zijn; ‘als een der
oude ingezetenen, die door den oorloghe verdreven off anderszins van daar ghegaen
zijn, zich weder aanmeldt, zal hij òf anders worden tevreden gesteld, òf op dezelfde
voorwaarden zich onder hen mogen neder zetten.’
Veel is door den keurvorst gedaan in het belang van de zuivelbereiding, waartoe
o.a. nabij Berlijn een modelboerderij
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werd opgericht. De Hollandsche Meierij op de Pfaueninsel nabij Wannsee is daarvan
een overblijfsel. De tuinbouw en de Hollandsche groententeelt werden door de
keurvorstin krachtig bevorderd. Volgens Prof. Ed. Heyck in ‘Der Grosze Kurfürst’
oogstte zij in den ‘Lustgarten’ de eerste aardappelen, die in de Mark gekweekt werden.
De naam ‘Holländereiën’, die vaak aan de zuivelbedrijven gegeven werd, is echter
niet afkomstig uit dezen tijd, maar dagteekent al van vroegere nederzettingen der
Nederlanders.
Na den dood van Frederik Wilhelm den Grooten Keurvorst heeft, tijdens de
regeering van zijn opvolger, die als Frederik I koning van Pruisen werd, wel eenige
kolonisatie plaats gehad, doch deze wel kunstzinnige, maar zwakke vorst, was er de
man niet naar de regeeringszaken krachtig ter hand te nemen. Veel verdienstelijker
is op dat gebied geweest de vroeger algemeen verguisde ‘soldatenkoning’ Frederik
Wilhelm I (1713-1740); van dien vorst werd voorheen in de schoolboekjes niet veel
anders verteld, dan dat hij lange kerels liet oplichten om hen tegen wil en dank als
soldaat in te lijven bij de Pruisische lijfgarde, en dat hij zijne vrouw en kinderen
mishandelde; langzamerhand heeft men hem de eer gegeven, die hem toekomt, n.l.
zijn jonge rijk zoo goed te hebben georganiseerd en financieel te hebben beheerd,
dat zijn zoon Frederik de Groote in later jaren zijne geniale plannen tot uitvoering
kon brengen.
Wel hebben de Nederlandsche kolonisten tijdens zijn regeering en die van Frederik
den Groote een kleiner percentage uitgemaakt van het totale aantal, dan onder de
regeering van den Grooten Keurvorst, doch het aandeel door de Nederlanders in de
kolonisatie genomen, is toch niet onbelangrijk geweest. Zoo maakten zij bijv. den
z.g. ‘Königshorst’ in de Altmark, een uitgestrekt boschland aan de Havel, tot
weideland. Op dezen domeingrond werden de, voor veeteelt en zuivelbereiding
bestemde, hofsteden aangelegd naar het Hollandsche model, volgens plannen van
den Haagschen bouwmeester Romand. De koning liet een ervaren landbouwer uit
Zevenaar overkomen om te Königshorst onderwijs te geven in de boter- en
kaasbereiding. Voor de boerenmeisjes werd een zuivelschool met tweejarigen cursus
opgericht met daaraan verbonden eindexamen, de z.g. ‘Butter- und Käse-Akademie’.
Wat de Nederlandsche kolonies in Oost-Pruisen betreft, is des konings werk echter,
zooals reeds vroeger medegedeeld, meer destructief dan scheppend geweest, door
zijn dwang op de mennisten uitgeoefend het land te verlaten.
Frederik de Groote heeft het werk van zijn vader voortgezet; een Hollandsch
waterbouwkundige, van Haarlem heeft hem daarbij uitstekende diensten verleend.
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Stadelman spreekt in ‘Preussens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur’
(Band XI der Publikationen aus dem Deutschen Staatsarchiv) o.a. van het in cultuur
brengen van een uitgestrekt woest terrein van bijna 9000 morgen in de Kurmark,
welk werk na 3 jaar arbeid, in 1776 gereed kwam, waarna deze landstreek aan 310
buitenlandsche familiën ‘an Hollandern u.s.w.’, in gebruik werd gegeven met eigen,
voor hen gebouwde, huizen, en waarbij hun een veestapel ten geschenke werd
gegeven.
Nadien is van nieuwe kolonisatiën van beteekenis door Nederlanders geen sprake
meer geweest.
Evenals in Oost- en West-Pruisen hebben ook hier een groot aantal Nederlanders,
die niet tot de eigenlijke kolonisten gerekend kunnen worden, belangrijke diensten
aan het land bewezen. De bekende Duitsche schrijver over Nederlandsche bouwkunst
Galland noemt in
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De Leipziger Poort. - Men lette op de Hollandsche ophaalbruggen.

een artikel in de ‘Zeitschrift für Bauwesen’ (1896), getiteld ‘Die ersten Baubeambte
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm’ en in zijn werkje ‘Der Grosze Kurfürst und Moritz
van Nassau’ (1893) tal van Nederlandsche ingenieurs, architecten, schilders en
beeldhouwers, die zich voor den jongen Brandenburgschen staat verdienstelijk hebben
gemaakt; onder Brandenburg hier dan ook te verstaan de Oost-Pruisische en Kleefsche
landen, waarover de keurvorst regeerde. Over de laatste voerde, bij afwezigheid van
den keurvorst, Graaf Johan Maurits van Nassau - ook in Duitschland bekend als de
Braziliaan - het bestuur als stadhouder, tegelijk met zijne betrekking van
veldmaarschalk in het Staatsche leger. Naast den keurvorst en zijne gemalin, is het
zeker ook voor een groot deel aan hem toe te schrijven geweest, dat op zoo velerlei
gebied van de diensten van Nederlanders gebruik is gemaakt. Echter waren daaraan
ook politieke redenen niet vreemd. De vele strubbelingen met Polen en Zweden
maakten het, voor zoover men niet over geschikte inheemsche krachten beschikte,
niet gewenscht Polen of Zweden in dienst te nemen, vooral niet op militair of
economisch gebied; en dan kwam men allicht bij de Nederlanders terecht.
Zoo had men reeds een halve eeuw vroeger, bij den bouw der Oost-Pruisische
vesting Pillau Nederlandsche ingenieurs in dienst. Een ingenieur van grooten naam,
Nicolaas de Kemp, naar ik meen uit Gorinchem afkomstig, schreef in 1602 een
Hollandsch werk over de versterkingen van deze stad, waarbij hij aan den
keurvorsthertog overlegde een nog bestaande kaart met het opschrift: ‘Dit is die Carte
van de gelegentheydt vant Quartier van des Landts van Pillaw’.
Een ander Nederlandsch ingenieur, Heinrich van den Busch (Hendrik van den
Bosch), naar zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch, maakte in 1618 de plannen voor
de versterking van Memel; de keurvorst Johan Sigismund onderwierp die plannen
aan het oordeel ‘vom gewaltigsten Heerführer seiner Zeit, Moritz van
Nassau-Oranien’, die ze technisch goedkeurde. Tijdens de regeering van George
Wilhelm, vader van Frederik Wilhelm, werd naast andere Hollandsche ingenieurs,
in dienst genomen Like de Groot, die in 1640 stierf; na hem trad op den voorgrond
Johan Cornelius van Doesborch en is het eerst sprake van den later zoo beroemden
Memhardt, die in de eerste jaren in een ondergeschikte, weinig dankbare betrekking
werkzaam was, en later in de gelegenheid werd gesteld scheppend werk te verrichten;
n.l. toen van Doesborch bleek tegen te vallen en Memhardt in zijn plaats kwam.
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Galland bespreekt ter zake een niet onvermakelijke correspondentie uit de jaren
1647-1649 tusschen den keurvorst, generaal Podewils, bevelhebber van Pillau en
van Doesborch, die hierop neer kwam, dat de keurvorst besliste, dat van Doesborch
voortaan 100 Thaler per jaar minder tractement zou krijgen, en dat dit gegeven zou
worden aan Memhardt. Uit den aard der zaak hierover weinig gesticht, vroeg van
Doesborch ontslag, dat hem eerst geweigerd werd, doch later toegestaan; waarna
Memhardt, eerst ondergeschikte van Doesborch, in zijn plaats werd benoemd.*)
In Memel speelde eenige jaren later de Nederlandsche ingenieur Geraert van
Belcum een belangrijke rol; hij diende aan Frederik Wilhelm onder meer een nieuw
plan in voor de versterkingen der belangrijke vesting Memel: ‘Verklaringhe van den
Abris en Desseins van der Vesting en Stadt Memel. Hoe men de plaats met Walle
omvanghe en verstercke kan; het welcke alles int werck te stellen is; overghesonden
aan sijne Ceurvorsth, Doorl. van Brandenborch, enz.’
Hayc Steffens, een bekwaam sluizenbouwer en molenmeester uit Zaandam, tijdens
den eersten Engelschen oorlog, met vele andere Hollandsche, toen werklooze, technici,
naar Duitschland getrokken, stond in zoo hoog aanzien, dat men hem zelfs tot
stadsbouwmeester van Berlin-Cöln wilde benoemen, om de plannen voor de
uitbreiding van de toen nog kleine stad, te ontwerpen en uit te voeren. Hoewel
bekwaam waterbouwkundige en molenmaker, bleek hij natuurlijk voor dat werk
volkomen ongeschikt te zijn. In zijn plaats is toen Memhardt benoemd, die - ook met
medewerking van andere Nederlandsche ingenieurs, als Johan ten Venhuijs en Hendrik
Ruse - het werk tot een schitterend einde heeft gebracht.
Memhardt legde, met medewerking van bekwame Nederlandsche tuinarchitecten
en beeldhouwers, ook den reeds hiervoor genoemden ‘Lustgarten’ aan, waarvoor de
keurvorstin Louise Henriëtte, aan wie die tuin, door haren gemaal ten geschenke
werd aangeboden, buitengewone belangstelling toonde.
In Prof. Heyck's meergenoemd werk ‘Der Grosze Kurfürst’ trof ik een paar plaatjes
aan betreffende die stadsuitbreiding, die wel geen twijfel laten of hier Nederlandsche
bouwmeesters, of tenminste vaklieden, onder Nederlandschen invloed aan het werk
zijn geweest.
Intusschen werd het Prinsenhof bij Kleef gebouwd volgens de plannen van den
beroemden Hagenaar Pieter

Lindenlaan van de Diergaarde te Berlijn in 1691.
*) Hoewel Memhardt in den regel onder de Nederlanders gerekend wordt, is dit, volgens Galland,
eigenlijk niet juist. Van geboorte is hij een Oostenrijker, uit Linz. Hij heeft echter 'n groot
deel van zijn zwervend leven in de Nederlanden doorgebracht en is daar in hoofdzaak
technisch en aesthetisch gevormd.
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Post,*) restaureerden Hollandsche vaklieden, onder leiding van Cornelis Rijckwaert,
het slot Sonnenberg van de Johanniterorde (Johan Maurits was ‘Herrenmeister’ van
de Ballije Brandenburg dier orde): bouwde Rutger van Langerveld het slot te
Köpenick; geschiedde de verbouwing van een gedeelte van het slot te Berlijn onder
de leiding van den Bredaschen architect Michaël Matthias Smids en zijn leerling
Arnold Nering. Rijckwaert maakte verder het hoofdgebouw van het slot te Schwedt
en werkte aan de vestingwerken van het sterke Küstrin (de plaats, waar later Frederik
de Groote door zijn vader gevangen werd gezet). Voorts werkte een groot aantal
Nederlandsche beeldhouwers en schilders mede aan de versiering van de talrijke
bouwwerken, parken, enz.
Italiaansche en Nederlandsche aannemers voerden 't Friedrich Wilhelmskanaal
uit, dat de Oder met de Spree, dus met de Elbe verbond, waardoor het handelsverkeer,
dat voordien bijna geheel om de Mark heen plaats vond, over Berlijn werd geleid,
dat daardoor een belangrijke stapelplaats werd.
Omtrent velen van de vorengenoemde Nederlandsche ingenieurs, bouwmeesters
enz., zijn bij Galland in: ‘Der Grosze Kurfürst und Moritz von Nassau’ 1893 en
‘Hohenzollern und Oranien’ 1911 tal van bijzonderheden te vinden, ontleend aan in
de archieven aanwezige authentieke bescheiden. Vrijwel alle brieven van die
Nederlandsche technici, in Brandenburg werkzaam, de Kemp, van Belcum, Ruse,
Rijckwaert, zijn in de Nederlandsche taal geschreven.
Het zou mij te ver voeren omtrent hem uitvoerige mededeelingen te doen. Een
uitzondering wil ik hier maken voor Hendrik Ruse, zoowel met het oog op de
avontuurlijke loopbaan van dezen man, als op zijn buitengewone bekwaamheid
vooral als vestingbouwkundige, die zoo groot geweest is, dat hij door sommigen in
één adem met Coehoorn en Vauban genoemd is.
In 1624 in Drente geboren, trad hij zeer jong in militairen dienst. Vijf jaar diende
hij de Republiek Venetië in haren oorlog tegen de Turken, keerde toen naar het
vaderland terug, om in Amsterdam belast te worden met het bevel voor een compagnie
voetknechten. Op verzoek van Johan Maurits aan het stadsbestuur werd hem in 1657
toegestaan den Grooten Keurvorst van raad te dienen bij het maken van plannen ‘tot
beeter defensie vant Landt van Cleve en de Stadt Calcar’. In 1658 ging hij definitief
in Brandenburgschen dienst over voor werkzaamheden aan ‘de fortificatiën bey unser
Vestungen in allen unsern Landen’. Hij versterkte daar Calcar en Lippstadt; bouwde
bovendien voor den hertog van Brunswijk - Luneburg de citadel van Harburg en
heeft ook medegewerkt aan den aanleg der vestingwerken van Berlin - Cöln.
Tot groote teleurstelling van den keurvorst, die hem zeer noode zag vertrekken,
is hij in 1664 overgegaan in dienst van Frederik III van Denemarken om Kopenhagen
van nieuwe vestingwerken te voorzien. Frederiks opvolger Christiaan V stelde zijn
verrichtingen zoo op prijs, dat hij hem in den Deenschen adelstand heeft opgenomen
als baron van Rusenstein. Ruse is in 1679 overleden en op zijn landgoed te Sauwerd
bij Groningen begraven.
Op de talrijke kunstwerken van Nederlandsche hand, die nog heden ten dage
behouden zijn, kom ik in een volgend artikel terug.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
*) Het schijnt thans, hoewel zeer veranderd, nog als hotel in gebruik te zijn.
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Nederland
Groepsvergadering.
Oproeping.
Met het oog op de Algemeene Verbondsvergadering, welke gehouden zal worden
op Zaterdag 23 Sept. 1933, 2 uur n.m., in het gebouw Excelsior, Zeestraat 57-59 te
's-Gravenhage, schrijft het Dag. Bestuur van Groep Nederland een Groepsvergadering
uit op Zaterdag 1 Juli 1933, 10 uur v.m., in Restaurant Atlantic, Westplein 2 te
Rotterdam.
Dagorde:
1. Verslag der Groepsvergadering te Delft op 1 April 1933.
2. Benoeming van een vertegenwoordiger van Groep Nederland op de Algemeene
Verbondsvergadering van 23 September 1933 te 's-Gravenhage.
3. Behandeling van voorstellen of amendementen op het voorstel van het
Hoofdbestuur tot wijziging en aanvulling van eenige artikelen der Verbondswet,
te behandelen op bovengenoemde vergadering te 's-Gravenhage (volledig
opgenomen in het Meinummer van Neerlandia).
Voorstellen, enz. van de Afdeelingen van Groep Nederland, dienen uiterlijk 17 Juni
1933 in het bezit van den ondergeteekende te zijn, daar anders de behandeling ter
vergadering van 1 Juli 1933 niet gewaarborgd kan worden.
Na afloop der vergadering Boottocht naar Schoonhoven, in te richten door de
Afdeeling Rotterdam. (Aangeraden wordt mantels en jassen mede te nemen).
's-Gravenhage, Mei 1933.
D. ROESSINGH VAN ITERSON, Secr. Ruyghrocklaan 94.

Boottocht naar Schoonhoven.
Schoonhoven, met haar karakteristiek Oud-Hollandsch stedenschoon, ligt aan de
breede, zich steeds windende Lek, een der schoonste Hollandsche wateren.
Velen, ook uit omliggende plaatsen, hebben het verzoek tot ons gericht wederom
een boottocht in te richten; geen schooner tocht en einddoel konden we vinden dan
Schoonhoven! Leden van het A.N.V, bezoekt Uw eigen land! Laat deze gezellige
en voordeelige gelegenheid niet voorbijgaan!
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Gracht te Schoonhoven. (Cliché Schoonhovensche Courant.)
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Zaterdag 1 Juli a.s. hopen we met de geriefelijke Spido-boot naar Schoonhoven te
varen, Het gemeentebestuur zal ons aldaar ontvangen. De kosten voor den boottocht
hebben wij zoo laag mogelijk gesteld, opdat zoo veel mogelijk A.N.V.-leden hem
meemaken. De prijs

Stadhuis te Schoonhoven. (Cliché Schoonhovensche Crt.)

bedraagt slechts f 1.50 de persoon (heen en terug); waarbij voor den feestmaaltijd te
Schoonhoven (niet verplicht) f 2.25 komt.
Genoodigden zijn hartelijk welkom; hoe meer deelnemers, des te genoeglijker.
Er bestaat gelegenheid aan boord koffie te drinken.
Evenals vorige jaren hopen leden van de Amsterdamsche Studentenfanfare ‘De
Dietsche Blaesers’ den tocht op te luisteren.
Vertrek Rotterdam: 12.10 uur (stipt), van Ponton ‘Spido’, Willemisplein.
Van station Hofplein en D.P. te bereiken met lijn 14 (richting Willemsplein) in
20 min. Van station Maas 15 min. gaans.
15 uur: aankomst te Schoonhoven. Bezichtiging van het oude Raadhuis,
carillon-bespeling, bezichtiging van herinneringen aan Jacoba van Beieren, enz.
15.30 u.: Bezoek aan de fraaie, oude Sint-Bartholomeüs kerk (graf van Olivier
van Noort, enz.).
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16 uur: Wandeling door de schilderachtige stad, Waag, Veerpoort, (aldaar
groepsfoto te maken), oude vestingwallen en plantsoenen.
17.15 uur: Feestmaaltijd in ‘Belvédère’, onder lommerrijk geboomte met schitterend
uitzicht over de Lek en omliggende landerijen.
Volgorde der spijzen: Kalfssoep, Ossenhaas met verschillende groenten, Kip met
ingelegde vruchten, Taart, Fruit, Koffie.
18.45 uur: Terugvaart naar Rotterdam.
21.15 uur: Aankomst te Rotterdam. Zij, die eer thuis willen zijn, kunnen uit
Schoonhoven met den trein van 19.12 uur vertrekken.
Men geve zich spoedig op, in elk geval vóór 25 Juni, bij Mej. A. Kuyper,
Provenierssingel 27, Rotterdam, tel. 43923, onder gelijktijdige toezending van het
verschuldigd bedrag van f 1.50 aan Mr. Ch. J.J.M. Petit, Wijnhaven-Hoek Bierhaven
2, Rotterdam, gironummer 58013, waarna het bewijs van deelneming wordt
toegezonden.
Behoudens tegenbericht wordt voor de goede orde aangenomen, dat zij, die zich
voor den boottocht aanmelden, tevens aan den maaltijd deelnemen.
A. KUYPER, Secretares der afd. R'dam.

Prijsvraag voor een propaganda-vlugschrift.
Het Dag. Bestuur van Groep Nederland van het A.N.V. schrijft een prijsvraag uit
voor een vlugschrift met propagandistische strekking, waarin doel en werkwijze van
het Algemeen Nederlandsch Verbond moeten worden behandeld. De bedoeling is
dit geschrift op ruime schaal te verspreiden.
Het geheel moet ongeveer 2500 woorden bevatten (6-8 bladzijden druk,
octavo-formaat). De beoordeeling der in te zenden geschriften zal geschieden door
de h.h.: Mr. H. van Haeringen, Voorzitter van den Raad van Beroep te 's-Gravenhage;
Joh. Vorrink, Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs te 's-Gravenhage;
D. Roessingh van Iterson, Secretaris van Groep Nederland.
De prijs voor het beste antwoord bedraagt f 25.-. Inzendingen in machineschrift,
op den omslag voorzien van een motto, met een afzonderlijken gesloten brief, waarop
hetzelfde motto en waarin de naam van den afzender vermeld is, vóór 1 September
1933 te richten aan den Secretaris van Groep Nederland, Ruychrocklaan 94 te
's-Gravenhage, met aanwijzing: Prijsvraag Propaganda-Vlugschrift.
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De oude Veerpoort te Schoonhoven. (Cliché Schoonh. Crt.)

Nederl. Antillen
Nieuwe W.I. Afdeeling.
In dit nummer vindt men onder de Nieuwe Leden verscheidene van Bonaire vermeld,
een der eilanden boven den wind, voor de aandachtige lezers van Neerlandia een
teeken dat daar iets ten gunste onzer
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beweging gaande is, Wij danken deze aanwinst aan den wnd. voorzitter onzer Groep
Ned. Antillen, den heer G.H. Ferguson, die enkele maanden geleden van een dienstreis
naar Bonaire gebruik heeft gemaakt om de vooraanstaande Nederlanders daar op te
wekken het voorbeeld van Aruba te volgen en een Afdeeling te stichten van ons
Verbond.
Deze aansporing had het gewenschte gevolg: de afdeeling werd opgericht en als
eerste bestuur werden aangewezen de heeren:
L.D. Gerharts, voorzitter;
Th. A.R. Schipper, ondervoorzitter;
J.H.R. Beaujon, secretaris;
A. van Essen, penningmeester;
C.E.B. Hellmund, commissaris.
Een der eerste werkzaamheden was de oprichting van een boekerij, waarvoor het
hoofdbestuur gaarne zijn medewerking heeft verleend, gelijk het dat ook voor Aruba
heeft gedaan.
Wij heeten de jongste afdeeling hartelijk welkom in den kring en wenschen haar
een grooten groei en bloei toe.

Vlaanderen
Het mooie Vlaanderland, zoo bij de Hand.
Nu, in verband met de economische crisis en de gebeurtenissen in het buitenland,
overal in Nederland, met het oog op de komende vacantiemaanden, propaganda
wordt gemaakt voor ‘het mooie land, zóó bij de hand’ en velen ongetwijfeld van
hunne verlofdagen gebruik zullen maken om, liever dan naar den vreemde te reizen,
hun vaderland beter te leeren waardeeren, mag hier ongetwijfeld wel uiting worden
gegeven aan den wensch, dezelfde gelegenheid door vele reislustigen uit het Noorden
te zien waarnemen ook de schoonheid van de Vlaamsche gewesten nader te leeren
kennen. Het Vlaamsche land, zoo makkelijk van uit Noord-Nederland te bereiken,
biedt den toerist veel van datgene, wat hij vaak heel ver gaat zoeken. Moet Brugge
wel onderdoen voor Florence? Zijn Gent en Antwerpen minder merkwaardig dan
Keulen en Marseille? En mag men beweren, het Vlaamsche land, met zijne oude
geschiedenis en zijn artistiek verleden werkelijk te kennen als men Oudenaarde en
Veurne en Zoutleeuw en Leuven en Mechelen en Herentals en Tongeren en nog
zoovele andere plaatsen, die tot den Nederlandschen geest en het Nederlandsche
gemoed spreken, niet heeft bezocht? En wie begrijpt de romantiek van de Vlaamsche
volksziel zonder het Guldensporenfeest op de Groote Markt te Brugge of op den
Groeningerkouter te Kortrijk, of ook nog de grootsche jaarlijksche Vlaamsche
doodenhulde te Diksmuide of een bedevaart naar Scherpenheuvel, een ‘ommegang’
met de reuzen te Brussel, te Mechelen, te Dendermonde, of de boetprocessie te
Veurne, den laatsten Zondag van Juli, te hebben meegemaakt? En dan is nog geen
woord gezegd van de heerlijke Scheldestreek tusschen Antwerpen en Gent, van de
Leie met het bekende schildersland in Oost-Vlaanderen, van de Antwerpsche en
Limburgsche heide, van het golvende Brabant, de ‘Vlaamsche Ardennen’ in den
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Zuid-Oostelijken hoek van de provincie Oost-Vlaanderen, van den Kemmelberg en
de heuvelketen van het Westland en van de kleurige kuststreek. Geen
Noord-Nederlander, die zijn vacantie in Vlaanderen doorbrengt, of hij zal, met vele
en diepe indrukken verrijkt terugkeeren. Wie dus, onder onze Noordnederlandsche
vrienden, het inzicht mocht hebben naar Vlaanderen te komen en meer inlichtingen
nog wenscht te verkrijgen, schrijve aan den altijd gedienstigen Vlaamschen
Toeristenbond, Paardenmarkt 70, Antwerpen, of aan den secretaris onzer Groep
Vlaanderen, Slotlaan 13, Woluwe-Brussel.
Gaarne wekken wij hierbij ook onze Vlaamsche leden op - nu de verblijfskosten
in het Noorden ongeveer dezelfde als in 't Zuiden zijn geworden - dezen zomer aan
het mooie Nederland een bezoek te brengen.

Het Rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent.
Nu prof. A. Vermeylen, de alom geëerde Vlaamsche kunsthistoricus en letterkundige,
het rectoraat der deels vernederlandschte Universiteit te Gent, dat hij in de moeilijke
vervlaamschingsjaren waarnam, gaat neerleggen, doen de te Gent doceerende
anti-Vlaamsche hoogleeraren, een poging de benoeming van een onverdacht
Vlaamschgezinde, een kamper voor de Nederlandsche wetenschap, als opvolger van
Vermeylen, onmogelijk te maken.
Er wordt in het duister gewerkt, gewroet en geknoeid en geen middel, hoe oneerlijk
ook, wordt ongebruikt gelaten om te beletten, dat prof. dr. Frans Daels, de man der
Vlaamsche wetenschappelijke Congressen, de leider der Vlaamsche Bedevaarten
naar het IJzerfront, wiens candidatuur de algemeene sympathie der Vlaamsche
studenten en der ontwikkelde Vlaamsche bevolking wegdraagt, zou worden benoemd.
Maar als de Vlamingen het werkelijk meenen met hun opgang naar een hooger ideaal
van bevordering en verspreiding der wetenschap; als de jonge geleerden, door prof.
Daels gevormd, de oud-strijders, de moeders, de studenten geen ondankbaren zijn,
zullen zij, hun wil samenspannend, dit snoode opzet weten te verijdelen en prof.
Frans Daels, den hoogstaanden mensch en grooten geleerde brengen daar, waar hij
wezen moet: op den rectorstoel van de Vlaamsche Universiteit!

Vlaamsche Klokkenklanken uit Jeruzalem.
Indien er een kunst is, die specifiek Vlaamsch mag worden genoemd, dan is het wel
de beiaardkunst. Vlaanderen was, van oudsher, het land der hooge belforten en der
klokkenspelen. Dank zij Jef Denijn en diens zeer verdienstelijke Mechelsche School,
is Vlaanderen ook in onzen tijd het land der beiaardiers gebleven. Moet, in Nederland,
in Noord-Frankrijk, in Engeland, ja zelfs in Portugal of in Amerika een klokkenspel
worden geplaatst of hersteld, Jef Denijn of een van zijn vele leerlingen komen er bij
te pas. Menig Vlaamsch kunstenaar is dan ook, als beiaardier, in verre landen
gevestigd en draagt er het zijne toe bij onze Vlaamsche en Noordnederlandsche
toondichters aldaar bekend te maken en het aanzien van onzen stam in de wereld te
verhoogen.
Den eersten Paaschdag van dit jaar werd te Jeruzalem, in den toren van het
Y.M.C.A. gebouw, een nieuw klokkenspel, 9600 kgr. wegend, ingewijd. Het was
alweer een Vlaming, de heer Victor van Geyseghem, die, samen met Miss Nora
Johnston, dochter van een bekenden Engelschen klokkengieter en oud-leerlinge van
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de Mechelsche school, voor de opstelling van dezen beiaard zorgde en juist 1900
jaar na de opstanding van Christus, het Vlaamsche lied boven Jeruzalem deed galmen.
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Zuid-Afrika
De Van-Riebeeckherdenking te Kaapstad en andere vieringen.
Met bijzonderen luister is 6 April de nagedachtenis van Jan van Riebeeck te Kaapstad
geëerd, dank zij o.m. het bestuur onzer afdeeling, wier voorzitter, de heer J.L.
Schoeler, en secretaris, de heer S.J. van Ewyck de Bilt, een groot aandeel in de leiding
hadden.
Het stadsbestuur had het plein, waarop het standbeeld staat, met vlaggen getooid
en het hek rondom het beeld was rijkelijk met de Nederlandsche kleuren versierd.
Redevoeringen werden gehouden door den Gezantschapssecretaris Jhr. W.F. van
Lennep, die ook met het Nederlandsch consulaat is belast, door den hoogbejaarden:
Prof. A. Moorrees, senator F.S. Malan en het Parlementslid Coulter, welke laatste
in het Engelsch sprak.
Het gemeentebestuur was o.m. door den burgemeester bij de plechtigheid
vertegenwoordigd en de stadsklokken beierden Hollandsche liederen, waaronder het
oude Wilhelmus, dat weer diepen indruk maakte.
Aan de gebruikelijke kransenlegging namen deel: Jhr. Van Lennep namens de
Nederlandsche regeering, de heer Stephan voor den Stadsraad, de heer Van der Walt
namens den Administrateur en een meisje uit naam der leerlingen van de
Van-Riebeeckschool. De heer Van Ewyck vertegenwoordigde het A.N.V.
Dr. A.J. van der Merwe las ‘het gebed van Van Riebeeck’ voor en mevrouw
Loopuyt het gedeelte uit zijn dagboek, dat handelt over de viering van 6 April als
den gedenkdag der Stichting van de Nederlandsche volksplanting aan de Kaap.
Tot slot weerklonk Van Langenhovens ‘Die Stem van Suid-Afrika’.
Dat goed voorgaan nog altijd goed volgen doet, blijkt uit het verheugende feit, dat
voor de eerste maal ook te Pretoria een Van-Riebeeckdag is gehouden.
Met ingenomenheid halen wij een paar zinnen aan uit de herdenkingsrede van
Prof. Moorrees, die als bezegeling der beide dagen moge gelden:
‘Jan van Riebeeck hoef hom nie te skaam oor die volksplanting waarvan hy die
stigter was nie, en ons hoef nie beskaamd te staan oor die persoon wat die Kaap
aangelê het nie. Die erfenis wat ons vandag besit en waarop ons met reg trots is, het
ons aan Van Riebeeck te danke. As ons sien wat die kleine begin voortgebring het,
kan ons God dank dat die grondslae heg en vas gelê is.’
***
Op aanstichting van het Bestuur onzer Afd. Kaapstad werd er 24 April, den gedenkdag
voor Willem van Oranje, een ‘Hollands-Afrikaanse aend’ in 't Afrikaner-Koffiehuis
gehouden en 29 April vierden de kinderen feest ter eere van den 24sten; verjaardag
van Prinses Juliana. De tooneelafdeeling onzer Afd. Bloemfontein herdacht 24 April
Willem van Oranje met een opvoering van Joan Woutersz., een zeer toepasselijk
stuk dus.
Wij hopen over deze bijeenkomsten nog een en ander in ons volgend nummer
mede te deelen.
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Briefwisseling met Stamverwanten.
Indertijd plaatste het Hoofdbestuur een oproep in de pers voor Nederlandsche jongens
en meisjes, die in briefwisseling wilden komen met jongens en meisjes in Zuid-Afrika.
Het succes van deze oproep was zoo groot, dat langzamerhand reeds meer dan
duizend adressen binnen kwamen; een tijd lang scheen het of dit aantal reeds te groot
zou zijn voor het betrekkelijk dun bevolkte Zuid-Afrika, zoodat geen nieuwe adressen
meer werden aangenomen.
Dezer dagen meldde ons Mevr. J. Boeseken te Kaapstad, die met liefde en
toewijding het tijdroovende werk der aansluitingen verzorgt, dat zich opnieuw jonge
Afrikaners aanmelden, die verlangend zijn een Nederlandsche pen-vriend of -vriendin
te vinden. Gaarne openen wij dus weer de sluizen voor een nieuwen toevloed, zij het
dan ook van wat geringer omvang.
In het bijzonder richten wij ons tot hoofden van scholen om aan hunne leerlingen
bekend te maken, dat opnieuw de gelegenheid bestaat om met jonge stamverwanten
in een ver werelddeel in verbinding te komen. De aardige kiekjes en brieven, die wij
wel eens zien, de uitgewisselde inzichten en opvattingen, toonen voldoende aan, hoe
waardevol dit voor hun vorming kan zijn.
Op het oogenblik vraagt:
een onderwijzer te Prieska, 12 adressen van meisjes van 13-18 jaar;
een onderwijzer te Franschhoek, 15 adressen van meisjes van 14-16 jaar;
een onderwijzer te Zeerust, 40 adressen van meisjes van 12-15 jaar.
Wij wachten opgaven in: Laan 34, Den Haag.

Afdeelingen
Amsterdam.
De leergang ‘Prins Willem I en zijn tijd’.
De zesde en laatste voordracht van dezen leergang had op Dinsdag 11 April in de
Aula der Universiteit plaats en hiermede is wederom een tijdperk van werkzaamheid
voor onze Afdeeling afgesloten, waarop met voldoening kan werden terug gezien.
De geheele leergang slaagde in alle opzichten uitmuntend, in de allereerste plaats
doordat wij het voorrecht hadden, de medewerking van historici van naam te mogen
verwerven. En de belangstelling bleef tot het einde onverzwakt.
Dit is een verheugend feit voor ons Bestuur, omdat er uit blijkt, dat het goed gezien
was, toen in de voorbereidende vergadering op voorstel van den Voorzitter besloten
werd, het winter-halfjaar 1932-'33 te besteden aan een waardige voorbereiding der
officieele herdenking van de geboorte van den grooten Oranjevorst in de maand
April.
In zijn openingswoord dankte de Voorzitter allen, die ertoe hadden bijgedragen,
den Leergang aldus te doen slagen, in de eerste plaats het Gemeentebestuur van
Amsterdam en het College van Rector en Assessoren der Universiteit, die de ontvangst
van het gehoor in de Aula hadden mogelijk gemaakt, en verder de verschillende
sprekers, in het bijzonder den spreker van dezen avond, Prof. Dr. H. Brugmans, die
zooals steeds bereid gevonden werd, het Uitvoerend Bestuur met raad en voorlichting
ter zijde te staan en door zijn bereidverklaring, ook de laatste voordracht op zich te
nemen, een waardig slot van den Leergang waarborgde. Als teeken van erkentelijkheid
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hiervoor bood de spreker den hoogleeraar een zilveren herdenkingspenning van
Willem van Oranje aan.
Met enkele woorden dankte Prof. Brugmans voor dit geschenk en ving daarna zijn
rede aan over ‘De laatste jaren van den Prins, 1576-1584’, het tijdvak, dat aanvankelijk
de bekroning van zijn werk scheen te zullen brengen, maar dat toch overging
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in een langzaam terugtrekken op het middelpunt van den opstand, Holland en Zeeland,
waarbij zich in 1579 de andere Noordelijke gewesten aansloten.
Wegens verhindering van den Eerevoorzitter, Jhr. Mr. Dr. A. Röell, sloot de
Ondervoorzitter van het Uitvoerend Bestuur, tevens Secretaris van het Algemeen
Herdenkingsoomité, Mr. G.J. de Vries Feyens, den Leergang.
Daarbij onderstreepte spr. nog eens de beteekenis van deze herdenking van den
grondlegger van ons onafhankelijk bestaan voor ons geheele volk en legde den nadruk
op diens gave om, in weerwil van tegenwerkende omstandigheden, deze toch aan te
wenden tot bevordering vian datgene, wat zijn staatkundig inzicht hem als juist had
doen beschouwen.
De spreker gaf ten slotte in overweging, een volgend seizoen de voortzetters van
het werk van den grooten Oranjevorst, Maurits en Oldenbarnevelt op gelijke wijze
in het middelpunt der belangstelling te plaatsen.
C.K. KESLER, Secretaris.

New York.
Op Vrijdag, 17 Maart, heeft het Bestuur onzer Afdeeling aan Dr. Ph. Botha een
noenmaal aangeboden, ter gelegenheid van zijn vertrek maar Montreal. Behalve het
Bestuur waren tegenwoordig Mr. Peters, Landbouwconsulent, verbonden aan het
Gezantschap te Washington, en de heer I. Spetter, gewezen Secretaris onzer Afdeeling.
De eerevoorzitter, Consul-Generaal der Nederlanden te New York, Mr. W.P.
Montijn, zette in welgekozen woorden uiteen hoezeer het de Afdeeling spijt, Dr.
Botha te moeten verliezen. Eveneens heeft de voorzitter, Prof. Barnouw tot afscheid
gesproken. Hij bracht in herinnering, dat Dr. Botha het eenige bestuurslid geweest
is, dat als Zuid-Afrikaner in het bestuur van de Afdeeling zitting gehad heeft. Hij
was overtuigd, dat Dr. Botha ook in Montreal het doel van het Verbond zal
bevorderen.
De heer Spetter wenschte den aftredenden ondervoorzitter en Mevrouw Botha het
allerbeste toe bij de verwisseling van standplaats als vertegenwoordiger der Z.-A.
Regeering en herinnerde eraan, dat toen de heer Botha naar New York zou vertrekken
hem de faam vooruit was gesneld, dat hij een warm vriend was van het Verbond,
hetgeen dan ook gebleken is.
J. WULFFRAAT, Secretares.

Rotterdam.
Prins Willem-van-Oranjeherdenking.
Op verzoek van de commissie voor de viering van het vierde eeuwfeest der geboorte
van Prins Willem van Oranje had de afdeeling Rotterdam het initiatief genomen tot
een plaatselijke herdenking. Daartoe heeft zij de medewerking verzocht en verkregen
van cultureele vereenigingen van alle richtingen: Bond van Chr. Onderw. in Ned.,
Genootschap Gysbert Karel van Hogendorp, Katholieke Kring, Mij. tot Nut van 't
Algemeen, Nat. Jong. Verbond, Rott. Studentencorps, Unie van Chr. Onderwijzers,
Ver. van Leeraren M.O. en St. Augustinus Ver. (R.K. onderw.). Het uitvoerend

Neerlandia. Jaargang 37

comité bestond uit Prof. Dr. Z.W. Sneller, Mej. A. Kuyper, Dr. F.K.H. Kossmann,
B. Kruitwagen O.F.M., en H. Ringers.
Ter inleiding van de viering op 24 April 1933, werden in het gebouw van de Mij.
tot Nut van 't Algemeen een reeks voordrachten gehouden. Het was voor ons bestuur
een groote voldoening, vooraanstaande historici gaarne bereid te vinden tot het
houden van een voordracht.
27 Februari sprak Prof. Dr. W. Vogelsang, hoogleeraar te Utrecht, over ‘Portretten
van Willem van Oranje’. Na er op te hebben gewezen, dat wij de persoonlijke
bedoelingen en opvattingen, soms door uiterlijk gebaar, gelaatsuitdrukking en houding
van den afgebeelde kunnen leeren kennen, stelde spreker de vraag of er eenige
betrouwbaarheid te verwachten is van niet mechanische afbeeldingen. Wel is waar
blijft de opvatting van den kunstenaar persoonlijk, maar daarin ligt tevens een scherper
karakteriseerend element. Wij zien bovendien, hoe men over den Prins dacht. Tevens
bedenke men de bijzondere eigenschap van het portret van een vorst, dat nooit alleen
den mensch, maar ook een begrip en een zinnebeeld van gezag afbeeldt. Tenslotte
blijft slechts het type over. Een bezwaar in ons bijzonder geval is de betrekkelijke
schaarschte aan portrettisten van groot kaliber gedurende het korte leven van den
Prins. Fr. Pourbus en A. Th. Key zijn naast A. Mor te noemen. Hierna liet spreker
talrijke, belangrijke lichtbeelden zien, waaraan het gesprokene getoetst werd.
Het tweede gedeelte van dezen avond vulde Dr. J.C.A. Fetter, van 's Gravenhage,
met een rede over het Wilhelmus, waarin de vragen gesteld werden, wanneer en door
wien het geschreven kan zijn; wat het bedoelde en welke de verhouding is tusschen
de in het lied geschilderde figuur en de historische figuur van Willem van Oranje1).
Het Wilhelmus, aldus de spr., aan het einde zijner voordracht, verkondigt de ziel van
Willem van Oranje; het verkondigt hem, zooals hij worden zal, en idealiseert hem.
Het eindigt met het woord gerechtigheid, en het is het lied dat een nieuwe wereldorde
verkondigt. Het Wilhelmus is niet alleen ons, doch hèt volkslied.
13 Maart zou Prof. Dr. G.W. Kernkamp spreken over ‘Willem van Oranje’ als
staatsman. Door ongesteldheid werd hij verhinderd. Gelukkig was Dr. N. Japikse,
directeur van het Huisarchief der Koningin, bereid over hetzelfde onderwerp te
spreken. Eerst gaf deze zijn kijk op den mensch in Willem van Oranje, wijl de
politicus van den mensch niet te scheiden is. Bij de beantwoording van de vraag hoe
de Prins bij de oppositioneele groep komt, een vraag van fundamenteele beteekenis,
staat den spr. het mooie portret van Mor voor oogen, waarin hij eerzucht en drang
naar daden leest. In het begin hangt 's Prinsen oppositie samen met zijn eerzucht, die
hem dreef naar het spelen van een groote rol. Nederland was een staat in wording,
de dynastie wilde de eenheid en bevorderde die. Als Bourgondisch edelman richtte
de Prins ook daarop zijn belangstelling. Die eenheid is hem altijd voor oogen blijven
staan.
Meer en meer treedt het verzet op den voorgrond. Een toekomstplan van nationale
ontwikkeling vormt zich, lijnrecht tegen de bedoelingen van Philips in. Na 1564
komen de moeilijke jaren, wanneer het Calvinisme een andere houding tegenover
den Staat bepaalt en het recht van verzet in bepaalde gevallen erkent. In dezen tijd
wil de Prins slechts nog van wettelijk verzet weten; dit is niet toe te schrijven aan
weifeling, doch toont den bezonnen politicus. Na 1568 komt hij vrijer te staan
tegenover de heele wereld. In het laatst zijner rede heeft Dr. Japikse de groote
1) Zie de bijdrage van Dr. Fetter in ons W.v.O.-ranje-nr., (April). - Red.
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beteekenis geschetst van de inneming van Den Briel. Met de Hollandsche steden
stelt de Prins zich dan in verbinding en in '72 bepleit hij te Dordrecht de
verdraagzaamheid, en gelijkheid van godsdienst. Vervolgens trok de spr. in groote
lijnen de verdere geschiedenis en schetste tenslotte Prins Willem als een zedelijk
hoogstaand mensch, een Staatskunstenaar. Wij mogen verlangen in onze tijden naar
een mensch van zulke bezonkenheid en offervaardigheid.
24 Maart hield pastoor W. Nolet van Amsterdam een voordracht over ‘Willem van
Oranje en de nationale gedachte’. Deze begon met aan te toonen, hoe niet pas in de
dagen van Willem van Oranje, maar reeds ten tijde van Sint-Willebrord de stammen,
welke het Nederlandsche volk vormen, samengesnoerd werden. Door Karel V werden
deze in een los staatsverband bijeengebracht. Om dien eenheidsstaat tot stand te
brengen, hebben de Bourgondische vorsten gestreefd naar centralisatie van het
bestuur; hierdoor kwamen de plaatselijke privilegiën en de invloed van den adel wel
eens in het gedrang. Onder den adel is Willem van Oranje weldra de belangrijkste
figuur in de Nederlanden. Alle eigenschappen bezat hij om leider van een nationale
beweging te zijn. In den breede besprak Pastoor Nolet vervolgens de nieuwe regeling
der hiërarchie in de Nederlanden, geheel gericht op de vestisring van den
eenheidsstaat. Geenszins keurt de spreker af, dat Philips zijn gezag in de Nederlanden
handhaven wilde, nog minder, dat hij er naar streefde den katholieken godsdienst in
zijn gebied te behouden, maar wel 't streven naar gezagsuitbreiding tegen aard en
privilegiën der Nederlanden in. De onverzettelijke kracht van het Calvinisme gaat
hier dwars tegenin. Allengs schaart Oranje zich aan hun zijde. Toch heeft hij nooit
zijn ideaal van gelijkgerechtigheid van de verschillende godsdiensten opgegeven.
Het verdere verloop der geschiedenis ging de spreker na en hij uitte ten slotte zijn
volle bewondering voor 's Prinsen standvastig streven uit nationaal standpunt bezien.
10 April sloot Prof. Dr. A.A. van Schelven, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, de reeks voordrachten met een lezing over ‘Het teere punt in onze
nationale Prinsenherdenking’, n.l. des prinsen verhouding tegenover religie en kerk.
Met betrekking tot de vraag naar Oranjes persoonlijke vroomheid draait alles eigenlijk
om de vraag der oprechtheid van zijn overgang tot het Calvinisme, die voortvloeide
uit den invloed van groote Hugenoten; des te gereeder daar hij op theologische
inzichtverschillen weinig kijk blijkt te hebben gehad. Aan de oprechtheid van Oranjes
overtuiging wil spreker niet twijfelen. Vervolgens staat spreker stil bij 's Prinsen
tolerantie-politiek, en zijn houding tegenover de gereformeerde idealen van
kerkinrichting. Tenslotte vraagt spreker of en hoe hij een wegwijzer voor het heden
is geweest.
De zeer talrijke hoorders hebben telkenmale met groote aandacht de voordrachten
gevolgd, onder wie zich steeds verschillende autoriteiten bevonden; zoo woonde de
burgemeester, Mr. P. Droogleever Fortuyn, enkele voordrachten bij.
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24 April had de groote Herdenkingsavond plaats in de Groote of Sint-Laurenskerk.
Voor dezen avond was, buiten de bovengenoemde vereenigingen, de samenwerking
verkregen van Rotterdams Comité ter Behartiging van Nationale Belangen, de
Volksuniversiteit, de R.K. Volksuniversiteit en de Chr. Volksuniversiteit. Deze avond
is waarlijk tot een grootsche betooging geworden. Toen te 8 uur het gemengde koor,
gevormd uit de Chr. Oratorium Ver. ‘Excelsior’ en ‘Rotte's Mannenkoor’ onder
leiding van Ed. Flipse het Wilhelmus inzette, was de groote ruimte geheel bezet.
Hierna klonken verschillende liederen uit Valerius' Gedenck-clanck. De organist der
kerk, de heer J.H. Besselaar, bracht een oud-Hollandsch programma ten gehoore,
Sweelinck, van Blankenburg en een improvisatie op oud-Nederlandsche liederen.
Daarna volgde een rede van Prof. Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne over ‘Willem
van Oranje, de grondlegger van den Nederlandschen Staat’. De in deze herdenking
tot stand gekomen samenwerking tusschen vereenigingen van zoo uiteenloopend
karakter noemde de spr. een voortreffelijke getuigenis van nationale saamhoorigheid.
Hij wees op de grootsche gedachte, die allen op een avond als dezen, bindt.
Niet moet de nadruk gelegd worden op datgeen, wat splijt, doch wat vereenigt,
hoewel we nimmer bij een nationale viering van Willem van Oranje het religieuse
element mogen terzijde schuiven. Het ging om de vrijheid. Oranje heeft altijd den
godsdienststrijd tot een nationalen strijd willen ombuigen. Ook heeft men in Prins
Willem den bestrijder van het vorsten-absolutisme gevonden: de vorst is er terwille
van de onderzaten, niet omgekeerd.
Deze echt-nationale Nederlandsche drang naar recht en vrijheid heeft den Prins
geleid. Doch niet minder de drang naar eenheid en samenbinding. Hij organiseerde
het verzet en werd het zinnebeeld van het wenkende nationale ideaal.
Staande hebben de aanwezigen tenslotte het Wilhelmus gezongen.
Mej. A. KUIJPER.

Boekbespreking.
Fransch Vlaanderen.
Dr. V. Celen heeft in een werk: ‘Fransch Vlaanderen. Letterkundige Betrekkingen
met Vlaanderen. Herleving van het Nationaliteitsgevoel. Met een Taalgrenskaart’,
uitgave van ‘De Sikkel’, Kruishofstraat 223, Antwerpen, een uitstekend
gedocumenteerde studie geleverd over de taal- en letterkundige banden, die het
Dietsche Fransch Vlaanderen na de afscheuring verbonden hebben met
groot-Vlaanderen in den Belgischen Staat, onder zijn opeenvolgende politieke
beheerschers. En daarnaast tevens een overzicht van den hedendaagschen toestand
van de Vlaamsche taal en cultuur in die streken, waarbij dan zijdelings ook ‘La
Flandre Gallicante’, het verfranschte deel van Fransch Vlaanderen ter sprake komt.
Uit zijn arbeid komt wel heel sterk naar voren, hoe een door en door Dietsch land,
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in weerwil van eigen cultuur en verzet, ten slotte verloren moet gaan, als school en
kerk in handen komen van een machtigen, niet-Dietschen Staat. Daaruit ontstaat ook
‘een zeer laag peil van ontwikkeling en beschaving der Fransch-Vlaamsche gewone
bevolking’. ‘De kinderen kennen nog d' eene, nog d' andere taal meer.... en men kon
toen nog een half gebakkene, een bastardeerde spraekwijze hooren mommelen, die
niet en gelijkt en die een schande is voor eenen Vlaming van Vlaanderen, waer het
verstand zoo zuiver was, waer de tael zoo machtig en zoo uitdrukkelijk was’. (De
Vlaamsche Stemme in Vrankrijk, Oct. 1925 blz. 1). Onder den invloed van het
regionalisme, het sterkst in Bretagne en in den Elzas, door de aanraking met de
Vlaamsche beweging in Vlaanderen en door het binnenkomen van talrijke Vlaamsche
arbeiders, vooral in de fabriekssteden Rijsel, Roobeeke en Toerkonje is er op 't
oogenblik een opleving te bespeuren, waarin het Vlaamsch Verbond van Frankrijk
de leiding heeft. Breed uitgewerkt is dit alles te vinden in het boek van Dr. Celen,
dat ook voor Nederland een opmerkelijk boek is; niet alleen omdat het het
lijdensproces bevat van een deel onzer stamgenooten naast de toestand van het
oogenblik, maar ook als aansporing om eigen cultuur en taal zuiver hoog te houden
en te waken tegen vreemde, on-Dietsche invloeden.
P.

Philosophie der Vlaamsche beweging.
Van de hand van ons medelid, den heer Max C.G. Lamberty te Brussel, verschijnt
dezer dagen, bij de uitgeverij Cultura te Brugge, een ‘Philosophie der Vlaamsche
Beweging en der andere geestelijke en sociale stroomingen in België’. De heer
Lamberty, die een neef is van den in 1914 gestorven Vlaamschen voorman en
economist Lodewijk De Raet, heeft zijn werk niet opgevat als een encyclopedie van
de Vlaamsche Beweging, maar wel als een verklaring ervan en als een antwoord op
de vele vragen, welke bij ons geslacht, in Noord en Zuid, telkens weer oprijzen,
wanneer wij denken aan den oorsprong, het wezen, den ontwikkelingsgang van de
Vlaamsche Volksbeweging en de inwerking van politieke, sociale en economische
factoren op haar wezen en hare toekomst.
In Vlaamsche intellectueele kringen wordt dit nieuwe boek, dat wij, de volgende
maand, waarschijnlijk zullen kunnen bespreken, met veel belangstelling te gemoet
gezien.
M.L.

Mededeelingen
Hoofdbestuur.
Tot raadgevend lid van het Hoofdbestuur is benoemd de heer J.P.D. van Banning te
Utrecht, als vertegenwoordiger van het Dietsch Studentenverbond.

Propaganda.
Het Dag. Bestuur van Groep Nederland stelde met ingang van 1 Juni 1933, voorloopig
voor 6 maanden, als propagandiste aan, Mej. M.G. Schenk, Boezemsingel 198, te
Rotterdam.
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Leergang in Ned. Letterkunde te Parijs.
Op aanstichting van het Bestuur der litteraire faculteit van de Sorbonne is te Parijs
een leergang ingesteld voor Nederlandsche letterkunde. Met het houden van
voordrachten is belast Dr. Honoré van Acker, geboortig uit Zeeuwsch Vlaanderen,
reeds vele jaren in Frankrijk gevestigd.
Zaterdag 29 April heeft hij in de Sorbonne de lessen geopend met een verhandeling
over Hugo de Groot, in Frankrijk meer bekend als Grotius. Hij schetste het Delftsch
orakel als letterkundige (zijn Latrjnsche verzen werden door Malherbe in het Fransch
vertaald), als rechtsgeleerde en als politicus en besprak zijn veelvuldige aanraking
met Frankrijk, waar De Groot immers eenmaal gezant van Christina van Zweden
was.
Er was bij de openingsvoordracht veel belangstelling uit universitairen kring en
van de Nederlanders te Parijs. De volgende lezingen zullen o.m. Vondel en Willem,
de Zwijger tot onderwerp hebben.

Nederlandsch Historisch Instituut te Rome.
29 April is te Rome in tegenwoordigheid van Mussolini met redevoeringen van den
Nederlandschen gezant, Mr. J.A.N. Patijn, en den directeur Dr. G.J. Hoogewerff het
eigen gebouw van het Ned. Hist. Instituut ingewijd, waarvoor wijlen Prof. P.J. Blok
den geestelijken grondslag heeft gelegd en welks eerste directeur wijlen Dr. G. Brom
was. Met alle genoemden heeft het A.N.V. nauwe verbinding gehad; laatstgenoemde
was zijn eersten vertegenwoordiger te Rome.
Het nieuwe gebouw is voornamelijk te danken aan de vereeniging ‘Huis van
Kunsten en Wetenschappen te Rome’, waarvan Dr. E. Heldring voorzitter is.

Naar de West in 1934.
Men kent de studiereizen, die Dr. W.G.N. van der Sleen in Oost- en West-Indië heeft
gemaakt, en waarvan hij zoo onderhoudend bij eigengemaakte lantaarnplaatjes en
rolprenten weet te vertellen. Vele onzer Afdeelingen danken er een onderhoudenden
avond aan. Het hart van dezen wereldreiziger trekt weer naar de West en ter
gelegenheid der herdenking in Juli 1934 van het feit, dat Curaçao dan 300 jaar
Nederlandsch gebied is, wil hij een gezamenlijke reis in elkaar zetten, waarvan hij
de - ongetwijfeld bekwame - leider zal zijn.
Deze reis, die bijna 3 maanden zal duren, kan natuurlijk alleen bij genoegzame
deelneming doorgaan. Daarom is hij er vroeg bij met zijn plan, dat het bezoek
dienstbaar wil maken aan een prachtige rondreis en kennismaking met gebieden, die
den deelnemers belang zullen inboezemen.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den leider; adres: Leeghwaterstraat
14, Haarlem.
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Nul voor Aardrijkskunde,
Met een mooi verlucht en in goed Nederlandsch gesteld reclamegeschrift maakt het
‘Syndicat d'Initiative du Zoute’ propaganda voor ‘Het Zoute’. Voor Nederlandsch
krijgt het ten minste een 8. Maar op de achterzijde van het geschrift komt ook een
schetskaartje voor betreffende de internationale verbindingen met boot, vliegtuig of
tram en daar staat op de plaats, waar wij Amsterdam zoeken, Rotterdam, terwijl Oslo
er den naam Amsterdam kreeg. Zulke Grootnederlandsche aanvechtingen zijn ons
zelfs te machtig. Voor aardrijkskunde krijgt het syndicaat een nul.
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Nederlandsche Vereeniging voor Weldadigheid te New-York.
Deze vereeniging heeft haar 25-jarig bestaan gevierd op den Nationalen gedenkdag,
24 April, met een feestmaaltijd in de Hollandsche Club, waarbij de Nederlandsche
gezant, Mr. Dr. J.H. van Royen als eeregast aanzat.

Voorrang aan Nederlandsche Toonkunst.
De laatste uitvoering, in dezen winter, van de afd. Den Haag der Kon. Ned.
Toonkunstenaarsvereen. had plaats op Donderdag 13 April in den Haagschen
Kunstkring. Onder leiding van den heer Henri Geraedts bracht het Vrouwenkoor ‘De
kleine Gemeenschap’, met medewerking van eenige dames en heeren voor de pauze
een aantal Oud-Nederlandsche geestelijke koorwerken ten gehoore, alsmede eenige
Oud-Nederlandsche liederen in 3- en 4-stemmige bewerking van den leider. Na de
pauze werden wereldlijke werken uitgevoerd en eenige van de Souterliedekens, met
begeleiding van blokfluiten. Het geheel vond bij het zeer talrijk opgekomen publiek
grooten bijval.

De Dietsche Spelers.
Einde van deze maand zullen de Dietsche Spelers, onder leiding van Willem van der
Veer, met de ‘Oranje Nassau’ voor een kunstreis naar de West vertrekken, waarbij
dit keer niet alleen Curaçao, Suriname en Aruba, maar ook Bonaire en zoo mogelijk
Miaracaibo zullen worden aangedaan.
De artistieke leiding van het gezelschap, dat uit zeven personen bestaat, berust bij
Eduard Verkade; ditmaal worden grootendeels eigen tooneelschermen meegenomen.
Het speelplan omvat niet minder dan zes verschillende blijspelen, hetgeen
voldoende is om een groot aantal opvoeringen te kunnen geven.
Zonder twijfel zullen deze voorstellingen allen onder de auspiciën van het Verbond
weer dezelfde geestdrift verwekken als in 1932 het geval was; Willem van der Veer
verdient wel bijzondere hulde voor het doorzettingsvermogen en het optimisme,
waarmede hij deze tweede reis ondanks zeer ernstige economische moeilijkheden
heeft weten door te zetten.
Het regelmatig wederkeeren van een goed Nederlandsch tooneelgezelschap zal
een nieuwen schakel kunnen vormen in den keten, die de West en het Moederland
verbindt.

Vraag om Inlichtingen.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
K.F. Kok Bz., vroeger Goudsbloemlaan 148, 's-Gravenhage.
Ph. H. Vrijman, vroeger Caribbean Petr. Comp., Maracaibo.

Neerlandia. Jaargang 37

A. Bonten, vroeger Hotel Meiberg, Zwolle.
A. van der Bunt, vroeger v.d. Plasstraat 14, Medan.
Mr. C. Fledderus, vroeger Foro Bonaparte 71, Milaan.
Mej. Olive Hassel, vroeger 10 Sunset Terrace, Bronxville, N.-Y.
Mej. Ida Augspurg, vroeger Veerhaven N.Z. 17c, Rotterdam.
Mej. C.C. Vonk, vroeger Zoomstraat 61, Rotterdam.
J.K. Coninck Liefstingh, vroeger Officier Ned.-Ind. Tankstoomboot Mij.,
Singapoera.
B. Bovens, vroeger t.k. Asiatic Petr. Co., Singapoera.
O.A. Schultze, vroeger P.O. Box 382, Singapoera.
P.E. Bouman, vroeger Parkweg 42, Buitenzorg (N.-I).
A.A. Brouwer, vroeger Jogjakarta (N.-I).
Mej. A. Debus, vroeger Groote weg Noord, Magelang (N.-I).
Dr. J.J.B. Deuss, vroeger Museumweg 13, Buitenzorg (N.-I).
J.H. de Groot, vroeger Atjehhotel, Koetaradja (N.I.).
C.H. Hoorens van Heyningen, vroeger Opz. Pasir Nangka, H. Tjibeber (N.-I).
J. van Lennep, vroeger Ondern. Koleberes, Bandoeng (N.-I).
W.J.J.C. Paré, Insp. Levensverz., vroeger Soerabaja (N.-I).
W.J.P. Swanenburg, vroeger Hotel Koningsplein, Batavia.

Nieuwe Leden
Groep Nederland.
P.J. van Gulik, Willem-de-Zwijgerlaan 10,

's-Gravenhage.

Mevr. H.v.d. Stigchel geb. Sipkes, Pletterijkade 37,

's-Gravenhage.

Beiden opg. door Mr. A.B.
Cohen Stuart,
's-Gravenhage.
H.H. Bloemker, Laan-van-N.-O.-Indië 113,

's-Gravenhage.

Jhr. J.L.v.d. Meer de Walcheren, Daguerrestr.,

's-Gravenhage.

Beiden opg. door het
bestuur der Afd.
's-Gravenhage.
Mevr. K.A. Kreyns, Jacob-van-Campenlaan 2,

Hilversum.

Opg. door het bestuur van
Afd. Gooi.
Mr. P.A. van Driest, Van-Lawick-van-Pabststraat 27,

Arnhem.

Opg. door het bestuur der
Afd. Arnhem.
R.J. Kolijn, Crabethstraat 38,

Gouda.

W. Klooster, Oosterweg 109,

Haren (Gr.).
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P. Menko, Oosteinde 13,

Amsterdam.

Groep Ned. Antillen.
Th. A.R. Schipper,

Bonaire.

J.H.R. Beaujon,

Bonaire.

C.E.B. Melmund,

Bonaire.

Carlito Booi,

Bonaire.

M.L. Booi,

Bonaire.

Walter Booi,

Bonaire.

M.R. Boom,

Bonaire.

J.L.L. de Barbanson,

Bonaire.

A.G.v.d. Dijs,

Bonaire.

R.A.M. Engelbrecht,

Bonaire.

I.I. Frigerio,

Bonaire.

A.R.F. Harms,

Bonaire.

Jac. Hart,

Bonaire.

J.E. Hart,

Bonaire.

A.J. Neuman,

Bonaire.

L.L. Ramirez,

Bonaire.

E.C. Ryna,

Bonaire.

H.B.C. Schotborgh,

Bonaire.

C.R.W. Vis,

Bonaire.

St. Dominicus Huis,

Bonaire.
Allen opg. door het bestuur
der Afd. Bonaire.

Ds. C. Millet de St. Aubin,

Willemstad.

H. Bekes,

Emmastad.
Beiden opg. door het
bestuur van Groep Ned.
Antillen.

G.H. Dongen,

Aruba.

W. Overbach,

Aruba.

H.W. van Cleef,

Aruba.

Gilberto Toppenberg, 374 D4,

Aruba.
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Allen opg. door het bestuur
van Afd. Aruba.

Groep Ned. Indië.
Drs. H.v. Wisselingh, Leeraar H.B.S., Balistr. 24-26,

Soerabaja.

R.J.W. Vermeulen, Leeraar H.B.S., Javastraat 13,

Soerabaja.

Beiden opg. door den
secretaris der Afd.

Soerabaja.

Dr. B.J. Kuyk, Arts, Off. v. Gez.h., Wilhelminastr. 8,

Malang.

A. Verkuyl, Hoofd d. Christ. School, Badhuisweg 25, Malang.
H. de Boer, Leeraar H.B.S., Badhuisweg 1,

Malang.

Dr. A.D. Voûte, Leeraar H.B.S., Kawistraat 35,

Malang.

Allen opg. door den
secretaris der Afd.

Malang.

W.A.E. Elbers Doyer, Beambte B.P.M.,

Makasser.

H.A. Bal, Beambte B.P.M.,

Makasser.
Beiden opg. door Ir.
M.H.C. Vreede,

S. Tromp van Holst, Tasmanstraat 33,

Makasser.
Bandoeng.

Groep Suriname.
Wekker, Onderwijzer,

Paramaribo.

Biswamittre, Onderwijzer,

Paramaribo.
Beiden opg. door het
Bestuur van Groep
Suriname.

Paramaribo.

Buitenland.
Jhr. Sixtus Elias, Sveavägen 83I,

Stockholm.

Mevr. J.H. Dormehl, ‘Vrederus’, Avenueweg Mowbray,
Kaapstad Z.-Afrika.
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Opg. door den heer J.
Rippe, Stockholm.
H.C. Sandrock, ‘Stellna’ Dunluce Avenue, Claremont,
Kaapstad Z.-Afrika.
Zuster C.A. van der Have, Rondebosch en Mowbray,
Cottage Hospital,

Rosebank, Kaapstad
Z.-Afrika.

Allen opg. door het bestuur
der Afd. Kaapstad.
J.A. Earle, Brillstraat 4,

Bloemfontein (O.R.K.)
Z.-Afrika.

Mevr. Earle, Brillstraat 4,

Bloemfontein (O.R.K.)
Z.-Afrika.

Mevr. J.v. Driessel, Peetlaan 4,

Bloemfontein (O.R.K.)
Z.-Afrika.

Allen opg. door het bestuur Afd. Bloemfontein.
der
Z.-Afrika.

Bericht.
Het Juli- en Augustusnummer zullen vereenigd in het begin van
Juli verschijnen.
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Daniël Johannes de Villiers †
Ter gedachtenis.
1 Juni overleed te 's-Gravenhage in den leeftijd van bijna 60 jaar Z.Exc. D.J. de
Villiers, gezant en gevolmachtigd minister der Unie van Zuid-Afrika bij het
Nederlandsche Hof.
Wij vonden Z.Exc. Dr. Hendrik Muller, oud-consulgeneraal en buitengewoon
gezant van den Oranje Vrijstaat en gezant van Nederland, laatstelijk te Praag, bereid
den overledene in Neerlandia te herdenken.
RED.
***
Daniël Johannes de Villiers was een nieuw voorbeeld van de begaafdheid der
Afrikaners.
De Boerenoorlog had die getoond op krijgsgebied. Daar aanschouwde opeens de
verbaasde wereld in een eenvoudig ‘beesten-speculateur’ (zooals Christiaan Rudolf
de Wet voor den Boerenoorlog zich aan mij bekend maakte), een veehandelaar zonder
eenige militaire opleiding, een aanvoerder en strateeg van de allereerste orde. Een
aantal anderen met hem. En daar heeft nu op diplomatiek gebied de op 1 Juni l.l.
overleden Gezant der Unie van Zuid-Afrika getoond, dat de Afrikaners ook zonder
diplomatieke leerschool uitnemende diplomaten uit eigen rijen kunnen opleveren.
Het is de school des levens geweest, die hem heeft gevormd en zijn eigen inborst.
Reeds van zijn 14de jaar moest hij zorgen voor zijn, weduwe geworden, moeder.
De school op Ficksburg, zijn kleine geboorteplaats op het Oranje-Vrijstaatsche
platteland, moest hij verlaten om in dienst te treden bij een procureur aldaar. Hij
werkte zich op tot wetsagent en is later zelf procureur en notaris geworden. Hij is er
tot grooten welstand gekomen en bezat tenslotte een aantal plaatsen. Hij zetelde er
op zijn plaats La Rochelle, gedoopt naar de bakermat van zijn talrijk, over geheel
Zuid-Afrika verspreid geslacht, in de geschiedenis bekend als een der sterkste
middenpunten van de Fransche Protestanten. Nadat de Unie van Zuid-Afrika was
tot stand gekomen, is hij lid geworden van den Provincialen Raad van den Vrijstaat
en van het Uitvoerend Comité.
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Z.Exc. Dan. J. de Villiers. †
De Eerste Minister Generaal Hertzog, die Nederland goed kent, doordat hij te
Amsterdam heeft gestudeerd en er zijn graad van doctor in de rechten heeft behaald,
heeft opnieuw zijn juisten blik op menschen getoond, door hem uit te kiezen om de
eerste Gezant te worden van de Unie van Zuid-Afrika in Nederland, één der drie
gezanten, die zij voor het eerst naar het buitenland
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afvaardigde, levende bewijzen der Zuid-Afrikaansche onafhankelijkheid. Moesten
niet b.v. Egypte en Bulgarije zich verstoken zien van ontvangst en benoeming van
gezanten, zoolang naar den vorm Turkije nog Suzerein was?
De nieuwbenoemde bekleedde op dat oogenblik het ambt van handelscommissaris
te Milaan.
In October 1929 heeft hij hier zijn werk aangevangen. Het is volledig geslaagd,
dank ook in hooge mate zijn echtgenoote, die, geboren te Oudshoorn in de
Kaapkolonie, in de latere jaren vóór haar huwelijk te Bloemfontein heeft gewoond.
Ofschoon alleen in Nederland geaccrediteerd, was de heer De Villiers tevens belast
met de verzorging van de economische belangen der Unie in België en Duitschland,
in Denemarken en Scandinavië, in Oostenrijk, Tsecho-Slowakije en Polen, waar de
Unie niet diplomatiek vertegenwoordigd is; vooralsnog onderhoudt zij, in hoofdzaak
wegens de kosten, buiten Den Haag slechts Gezantschappen te Rome en te
Washington. Deze uitgebreide werkkring vorderde van den Gezant grooten arbeid,
al werd hiji te 's-Gravenhage gesteund door een talrijk en flink personeel, allen
Afrikaners, en door handelscommissarissen te Rotterdam, Oslo, Göteborg en
Hamburg, van welke slechts de laatste, een Duitscher, bezoldigd is.
Daarnaast namen zijn echtgenoote en hij ijverig deel aan het maatschappelijk
leven. Zij verwierven er de algemeene hoogachting, genegenheid en vriendschap en
voelden zich hier op hun plaats en gelukkig.
De Villiers was voorzichtig, overwoog zijn woorden niet minder dan zijn daden,
bezat grooten tact, was eenvoudig, waardig, vriendelijk en beminnelijk.
Reeds in December van 1930 begon zich bij den Gezant de ziekte te melden, die
zijn vader en andere leden van zijn geslacht ten grave had gesleept. Hij bleef zijn
taak verrichten, maar reeds sedert October l.l. kon hij zich niet meer voeden zonder
de hulp zijner vrouw en hij moest zich voorbereiden om in Augustus a.s. naar La
Rochelle terug te keeren. De agreatie van zijn opvolger heeft hij zelf aangevraagd.
Zijn uitvaart geschiedde natuurlijk met het eerbetoon en de praal, verschuldigd
aan den vertegenwoordiger van een bevrienden staat, maar tevens met het hart van
de honderden, die hem hier te lande hadden leeren kennen.
Hij was een echte Vrijstater. Zijn vader was reeds in 1860, zes jaren na de geboorte
van het gemeenebest, uit de Paarl in de Kaapkolonie den Vrijstaat binnengetrokken
en had zich eerst in Winburg en vervolgens voor vast in Ficksburg neergezet.
Op de baar voor den preekstoel bij den lijkdienst in de Kloosterkerk te
's-Gravenhage had een kiesche hand de kransen boven de vlag der Unie zoo geschikt,
dat het Vrijstaatsche deel van die vlag zichtbaar bleef. En het orgel speelde na de
schoone rede van den predikant Van Leeuwen zacht en liefelijk het zoete oude
Vrijstaatsche Volkslied, getoonzet door onzen Nicolaï en gedicht door onzen
Hamelberg, die van 1856 af een der voornaamste opbouwers van den Vrijstaat is
geweest.
Met Daniël Johannes De Villiers heeft Zuid-Afrika eer ingelegd. Met hem is een
waar vriend van ons heengegaan. Wij zullen hem niet vergeten.
HENDRIK MULLER,
Dr. h.c. der Universiteit van Zuid-Afrika.
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's-Gravenhage, 7 Juni 1933.

Streektaalfilm Bunschoten-Spakenburg.
In de Octoberaflevering van onzen jaargang 1931 hebben wij voor het eerst de
aandacht gevestigd op het gevaar, dat onze taal dreigde van de rolprentnijverheid.
In de bioscopen werd de stille film meer en meer verdrongen door de sprekende en
de duizenden bioscoopbezoekers in Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche
oorden kregen uitsluitend vreemde talen, vooral Engelsch en Duitsch te hooren,
waarbij spaarzaam ter verduidelijking eenige vertaalde opschriften te zien waren en
in welk Nederlandsch vaak?
De kans, dat wij in nabije toekomst Nederlandsche sprekende films zullen krijgen,
voor het publiek even aantrekkelijk als de buitenlandsche rolprenten, is niet groot.
Maar een begin is er toch. Nederlandsche filmfabrieken begonnen voor het journaal
Nederlandsche praatprenten, om eens een Afrikaansch woord te gebruiken, te
vervaardigen.
Het hoofdbestuur greep die mogelijkheid aan om een reeds lang gekoesterd plan
tot verwezenlijking te brengen, n.l. het vastleggen van de steeds meer en meer
uitstervende streektalen. Overwogen werd, dat een gedramatiseerde
streektaalopneming, waarbij zeden en gewoonten, typische kleederdracht en oud
landschapschoon tevens werden vereeuwigd, op zooveel meer belangstelling van
bioscoopbezoekers zou mogen rekenen, dan het afdraaien van een grammofoonplaat,
waarop een dialectnummertje zou zijn ‘ingemaakt’.
Het hoofdbestuur vond bij den Directeur der Haarlemsche Filmfabriek Polygoon
een geestdriftige bereidheid tot medewerking, en het was zoo gelukkig in Prof. Dr.
G.G. Kloeke te Hamburg den man te vinden, die er in slaagde een opneming te
Spakenburg in elkaar te zetten. Zoo men kan weten heeft deze taalgeleerde een
bijzondere studie gemaakt van de dialecten rond de Zuiderzee en nu deze, door de
afsluiting en inpoldering, met de eeuwenoude visschersgebruiken langzamerhand
tot het verleden, zullen gaan behooren, was daar voor het plan, waarmee het A.N.V.
geacht wordt alle Europeesche naties vóór te zijn, een goede slag te slaan. De heer
A. Blokhuis, gewonnen en getogen aan de Utrechtsche Zuiderzeekust, o.m. directeur
van de Visscherijschool ter plaatse, stelde zich beschikbaar de hoofdrol in het te
verfilmen geval op zich te nemen of om in zijn taal te spreken ‘op z'n praotstoel te
gaon zitte veur zoo'n speuldoos’.
En 17 September 1932 hebben de Polygoon-directeur, de heer D.B. Ochse, met
zijn mannetjes, prof. Kloeke en de Spakenburgsche spelers hun beste beentje
voorgezet en pioniersarbeid verricht op een wijze, die.... niet iedereen bevredigd
heeft blijkens enkele persverslagen, die verschenen na de eerste voorstelling voor
vele genoodigden in het City-Theater te 's-Gravenhage op den middag van 26 Mei
j.l. Men oordeelde dat de oude visscher, die ons in zijn streektaal (welke men in een
keurig tekstboekje met vertaling had kunnen bestudeeren) over Spakenburgs lief en
leed, zeden en gewoonten zoo gemoedelijk inlichtte, te veel alleen aan het
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Spakenburg, waar de eerste streektaalfilm van het Alg. Ned. Verbond werd opgenomen. (Foto: N.V.
Polygoon)

woord was geweest. Men, vergete echter niet, dat het hier een eerste proeve gold en
volgende opnemingen, waarvoor het Hoofdbestuur de noodige geldmiddelen moge
vinden, steeds beter kunnen worden, omdat de in elkaarzetters en opnemers vanzelf
met de opgedane ervaring rekening zullen houden. Maar men zij niet zoo onbillijk
zulke rolprenten, die in de eerste plaats een wetenschappelijk, folkloristisch doel
hebben, te vergelijken met ontspanningsfilms.
Het wetenschappelijk karakter kon trouwens de toeschouwers bekend zijn uit een
inleiding van Prof. Kloeke, die bij op het witte tooneelvenster geprojecteerde
landkaarten een belangwekkende beschouwing gaf over de velerlei schakeeringen,
die bepaalde woorden ondergaan langs de Zuiderzeekust. De beteekenis daarvan
heeft hij ook in zijn inleiding tot het tekstboekje doen uitkomen.
Gelijk op de bijgaande foto van Polygoon een huiselijk Spakenburgsch tafereeltje
is vastgelegd, zoo heeft de eerste streektaalfilm van het A.N.V. een verdwijnend
stukje Nederlandsch volksleven ‘ingemaakt’, waarvan het nageslacht nog zal kunnen
genieten met oor en oog.
Mogen andere Nederlandsche en stamverwante streken spoedig aan de beurt
komen.
***
Het doel dezer onderneming zou niet voldoende bevorderd worden, wanneer de eerste
streektaalrolprent opgerold bleef liggen als archiefstuk.
Gaarne stelt het Hoofdbestuur ze beschikbaar voor vertooning tegen een geringe
vergoeding ter tegemoetkoming in de kosten.
Aanvragen te richten aan het hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage.

Het vertrek der Dietse Spelers.
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Dinsdag 27 Juni hebben vele vrienden en kennissen de Dietse Spelers uitgeleide
gedaan van de Surinamekade te Amsterdam tot IJmuiden. Op de vaart door het kanaal
was er bij het noenmaal aan boord van de ‘Oranje Nassau’ gelegenheid het wakkere
troepje, onder aanvoering van Willem van der Veer en Eduard Verkade, toe te spreken
en het beste welslagen op hun kunstreis toe te wenschen. Mr. Dr. P.H.W.G. van der
Helm, oud-gouvernementssecretaris van Suriname, opende de rij namens het
Hoofdbestuur van het A.N.V. en stelde den beschavenden invloed, die van zulke
kunstreizen naar overzeesch gebied uitgaat, in het licht. De heer v.d. Veer zei allen
dank, die deze tweede reis mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder de directie
van de K.N.S.M. voor haar tegemoetkomende houding. Verkade sprak zijn vertrouwen
uit in de leiding v.d. Veer (man) en de heer Van Hees Sr., wiens zoon nu van de partij
is, herinnerde aan de eerste poging van zich zelf en enkele anderen, nu 23 jaar geleden,
om Nederlandsche tooneelspeelkunst in de West te brengen. Ook mevr. Rika Hopper,
die aan de vorige kunstreis der D.S. den glans van haar persoonlijkheid bijzette, heeft
haar goede wenschen uitgesproken. Van der Veer bleek vol goeden moed, toonde
ons zelfs een reeks prachtige gekleurde kostuumontwerpen voor een nog te schrijven
openluchtspel, dat hij zich voorstelt in 1934, ter gelegenheid van de feesten voor het
300-jarige Nederlandsche Curaçao, daar op te voeren. Regeeren is vooruitzien. Dezen
leider is het besturen van den cultureelen arbeid der D.S. ten volle toevertrouwd. Wij
wenschen hem weder een Daverend Succes.
v.S.
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Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
VI.
Wat Brandenburg betreft, moge ik dit artikel besluiten met enkele mededeelingen
omtrent een paar merkwaardige Nederlanders, die een groote rol gespeeld hebben
in de tenuitvoerbrenging van Frederik Wilhelms lievelingsplannen: het scheppen
van een Brandenburgsche oorlogs- en handelsmarine en van een Brandenburgsch of
Duitsch koloniaal rijk, welke ik aantrof in Prof. Heycks meergenoemd boek; n.l.
omtrent Arthur of Arnold Gysels en Benjamin Raule.
Met Gysels maakte de Groote Keurvorst kennis in Den Haag, toen hij zich, tijdens
zijne verloving, aan het hof van Frederik Hendrik bevond. Hij was een der vele
‘malcontenten’ der Oost-Indische Compagnie. In 1637, als oud-gouverneur van
Amboina en oud-Raad van Indië, naar het vaderland teruggekeerd, stond hij in 1640
aan het hoofd van de vloot - waarop De Ruijter als schout bij nacht diende - welke
werd uitgezonden, om met hulp van de Franschen en Portugeezen, de Spanjaarden
te bevechten. De hulp van de bondgenooten bleef vrijwel uit; de zeeslag bij Kaap St.
Vincent bracht, tengevolge van plichtsverzuim van

De Brandenburgsche vloot, naar een schilderij van Lieven Verschuier.

verscheidene kapiteins, geen overwinning; de vloot keerde in het vroege voorjaar
van 1641 in het vaderland terug, zonder dat het doel bereikt was. Men nam dit aan
Gijsels kwalijk, hoewel waarschijnlijk ten onrechte, want hij had zich kloekmoedig
gedragen.*)
Zich verongelijkt achtend, en door den Stadhouder met zijn aanstaanden
schoonzoon in kennis gebracht, bood hij dezen zijn diensten aan. Reeds in 1647
diende hij den keurvorst een plan in voor een Brandenburgsche Oost-Indische
Compagnie, in den geest van de Nederlandsche. De keurvorst kon zich daarmede
zeer goed vereenigen; er is toen reeds onderhandeld met Denemarken over den
*) Voor nadere bijzonderheden omtrent Gijsels' verblijf in Indië en zijn expeditie tegen de
Spanjaarden zie Mac Leod: ‘De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid’ en P.J. Blok
‘Michiel Adriaensz. de Ruijter.’
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aankoop van het fort Trankebaar op de kust van Coromandel en met de Hanze en de
Oost-Pruisische steden over toetreding van deze tot de op te richten maatschappij.
Waarschijnlijk is ook van Gijsels afkomstig het denkbeeld de compagnie niet te
beperken tot Brandenburg en eenige steden, maar er een algemeen Duitsche
onderneming van te maken, en er dus ook den Keizer in te betrekken; de Groote
Keurvorst zou dan Rijksadmiraal worden, Op die wijze zou men veel meer kracht
kunnen bijzetten tegen te verwachten vijandelijkheden, vooral van Nederlandsche
en Engelsche zijde, waar men den nieuwen concurrent uit den aard der zaak niet met
vriendelijke blikken zou aankijken.
Door allerlei binnen- en buitenlandsche verwikkelingen viel er de eerste jaren aan
de uitvoering van het plan niet te denken; de voorloopige onderhandelingen werden
gestaakt. Eerst na het sluiten van den vrede van Oliva, die een einde maakte aan den
Noorschen oorlog, werd het plan weder opgevat. Juist gedurende dezen oorlog had
Frederik Wilhelm geducht het bezwaar ondervonden van het gemis eener zeemacht,
en tevens ten duidelijkste bespeurd, dat hij, bij pogingen om daartoe te geraken, bij
zijn bondgenoot de Republiek, niet op medewerking behoefde te rekenen, maar stellig
groote tegenwerking zou ondervinden.
Gijsels werd nu als onderhandelaar naar Weenen gezonden. Aangezien het
voornemen bestond ook Spanje in het verbond te betrekken, stelde hij zich in
verbinding
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Raadhuis te Emden.

met den invloedrijken Franciskaner monnik De Roxas-Spinola, die reeds meermalen
als diplomatiek agent was opgetreden, en er ook den katholieken prins Hermann van
Baden Baden inhaalde. De plannen van het drietal vonden bij Keizer Leopold
oorspronkelijk een gunstig onthaal. Toen het echter op de vaststelling van een
overeenkomst aankwam, werden er van de zijde der verschillende ministers en andere
autoriteiten zooveel bezwaren gemaakt, dat de zaak niet opschoot. Gijsels heeft in
een bewaard gebleven brief zijn misnoegen op kernachtige wijze geuit: ‘in summa
wordt de Oostersche wereld door alle natiën bestormd en ingelijfd, behalve door het
Rijk; door al dat gelanterfant laat gij het leelijk liggen; over die besluiteloosheid zult
gij u later nog beklagen!’ Men heeft wel beweerd, dat die ministers en anderen door
de Republiek waren omgekocht; hoewel dit in dien tijd niet vreemd geweest zou zijn,
valt toch, volgens Prof. Heyck, het bewijs niet te leveren.
De keurvorst had er intusschen genoeg van gekregen en zag voorloopig van de
zaak af. Vele jaren verliepen zonder dat er iets meer aan gedaan werd.
Kort na het uitbreken van den coalitie-oorlog tegen Lodewijk XIV, in de jaren 70,
werden de plannen omtrent het stichten van een Brandenburgsche zeemacht opnieuw
opgevat. Gijsels was inmiddels gestorven, of althans van het tooneel verdwenen;
maar nu trad een ander Nederlander naar voren, n.l. Benjamin Raule, een grootreeder
uit Middelburg, die in het begin van den oorlog van de Republiek tegen Engeland
en Frankrijk zijn fortuin nagenoeg geheel verloren had en op middelen zon om zijn
geleden verliezen te herstellen. Tijdens den inval van de Zweden in de Mark bood
hij den keurvorst aan zijn vijanden met 10 fregatten onder Brandenburgsche vlag
afbreuk te doen; de keurvorst ging op het voorstel in, gaf kaperbrieven uit, met het
gevolg, dat Raule in enkele weken tijds 21 Zweedsche schepen opbracht. De keurvorst,
die zelf over een vloot wenschte te beschikken, kocht nu enkele schepen van Raule,
huurde er in Den Haag een drietal bij, en dit, nog met eenige vaartuigen aangevulde,
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vlootje, onder leiding van Raule, bewees in den oorlog tegen de Zweden, in de jaren
1675-1678 en ook in de daarop volgende jaren in gevechten tegen de Spanjaarden,
aan den keurvorst belangrijke diensten. De meeste kapiteins en een groot deel der
bemanning waren Hollanders.*)
Wij hebben hier te doen met een herhaling van wat in vroeger jaren Cabeliau en
Lodewijk de Geer gedaan hebben tot ondersteuning van de Zweedsche vorsten in
hun strijd tegen Denemarken.
Raule liet het daarbij niet, doch trok naar Pillau, waar hij de haven deed verbeteren
en een scheepswerf oprichtte. Verder richtte hij, met steun van den keurvorst in 1680
een Guinea-Compagnie op, die, niettegenstaande dreigementen van de Staten en van
de bewindhebbers der West-Indische Compagnie, handel ging drijven met de
inboorlingen. In 1682 werd het door Raule ontworpen reglement voor de compagnie
vastgesteld, dat veel geleek op dat der Nederlandsche W.I.C. De keurvorst trad op
als stichter en beschermheer en als groot aandeelhouder, eenige andere vorstelijke
personen of andere hooge staatsambtenaren en officieren waren eveneens voor
belangrijke bedragen daarbij betrokken. De grootste aandeelhouder was Raule zelf.
Deze compagnie heeft verdragen gesloten met de negerhoofden en versterkte
kantoren of factorijen aangelegd, op dezelfde wijze als bij de W.I.C. gebruikelijk
was. De uitvoerproducten der kolonie bestonden in hoofdzaak uit goud, ivoor, gummi,
struisvederen en zout, later ook slaven; waartegenover Europeesche voortbrengselen
werden ingevoerd. Uit den aard der zaak had de jonge kolonie vele strubbelingen
met hare concurrenten; meermalen kwam het tot werkelijke vijandelijkheden; in
1687 bijna tot een openlijken oorlog met de Republiek; dank zij de bemiddeling van
de stad Amsterdam werd de zaak echter in der minne geschikt.

*) De Brandenburgsche vloot is vereeuwigd op een schilderij van Lieven Verschuier.
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Ernstig ondervond men het bezwaar, dat men van de Oostzee uit altijd de Sont moest
passeeren en dan aan de zware Deensche tolheffing onderworpen was. Op aandringen
van Raule werd de zetel der compagnie toen verplaatst naar Emden. Weliswaar was
die stad gelegen in Oost-Friesland, maar de keurvorst maakte gebruik van ernstige
geschillen tusschen de regentes Christina Charlotte en hare stenden. Terwijl de
regentes door de Staten werd gesteund, koos de keurvorst de partij van de stenden
en wist hij den inwendigen vrede in het landje door zijne bemiddeling weder tot stand
te brengen, waarbij hij als voorwaarde bedong, dat hij zijn compagnie aldaar zou
mogen vestigen; natuurlijk niet erg naar den zin van de Staten.
Uit een vaderlandsch oogpunt bezien, valt er zeker op de handelwijze van mannen
als Gijsels en Raule heel wat af te dingen. Wat zij in dienst van vreemde souvereinen
hebben verricht of getracht tot stand te brengen, was vrijwel lijnrecht in strijd met
de belangen van hun vaderland. Eerzucht, eigenbelang en zucht om zich te wreken
over ondervonden verongelijking of teleurstellingen waren hunne voornaamste
drijfveeren. Maar zoo waren er in dien tijd velen; lang niet allen bezaten de
onbaatzuchtigheid van een Jan Pietersz. Coen of een Jan de Witt. En laat men dit
een oogenblik terzijde en ziet men alleen naar den ontembaren moed en
ondernemingsgeest, de taaie volharding en den genialen kijk op het doen van zaken
van die mannen, dan wordt men toch met grooten eerbied vervuld voor een volk,
waar zulke mannen niet eens tot de hooge uitzonderingen behoorden.

Nederlandsche kolonies en Nederlandsche invloed in andere streken van
Duitschland.
Hoewel in verschillende andere gedeelten van Duitschland, vooral in de 16de eeuw,
in den tijd der geloofsvervolgingen en gedurende de eerste jaren van den opstand
tegen Spanje, een groote instrooming van Nederlanders heeft plaats gehad, kan toch
in de meeste gevallen niet van Nederlandsche kolonies gesproken worden.
Zoodra toch de toestanden gunstiger werden, is de overgroote meerderheid dier
uitgewekenen naar het vaderland teruggekeerd. Slechts op enkele plaatsen zijn
kolonies blijven bestaan, met name in Oost-Friesland, Hamburg, Keulen, de Palts
en in de nabijheid van Frankfort.
Van Oost-Friesland is het voldoende bekend welk een groote beteekenis Emden
reeds spoedig na het begin der hervorming, ik meen van het jaar 1540 af, gehad heeft
als centrum voor de Nederduitsch Hervormde kerk, hoe het in de eerste jaren van
den opstand tegen Spanje een brandpunt is geweest voor het verzet, en welke nauwe
betrekkingen eeuwen lang, ook op ander gebied met het Oosten van ons land hebben
bestaan. Onder die omstandigheden ligt het voor de hand, dat tal van gebouwen daar
nog een Nederlandschen stempel dragen. Zoo vertoont de Nieuwe Kerk te Emden
uitwendig groote overeenkomst met de Noorder Kerk te Amsterdam, en is zij blijkbaar
door een Hollandschen bouwmeester, in hoofdzaak naar dat model gebouwd. Ook
de Groote Kerk vertoont een sterk Nederlandsch karakter; hetzelfde geldt voor het
gebouw, dat te Emden als zetel dienst deed voor de, in 't vorige hoofdstuk besprokene,
Keurvorstelijke compagnie, en vooral niet te vergeten voor het mooie raadhuis,
gebouwd door Laurens van Steenwinckel, sterk herinnerende aan dat te Antwerpen,
van Cornelis Floris, waarvan de fraaie toren, volgens Vermeulen, ‘Geschiedenis der
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Nederandsche Bouwkunst’, is ontworpen door den Delftenaar Martin Ariëns, een
der helpers van Steenwinckel.
In Hamburg zijn ook onder Nederlandschen invloed een aantal belangrijke
gebouwen in Hollandschen renaissance-stijl opgericht. De noodlottige groote
stadsbrand van 1842 heeft echter alle monumenten der Nederlandsche renaissance
vernield, op één gevel na, die thans in het museum is opgesteld.*)
In Keulen is de toestrooming van Nederlanders een tijdlang geweldig groot geweest.
Richard Klapheck, de schrijver van ‘Die Meister von Schlosz Horst im Broiche’,
deelt mede, dat er in 1568 bijna 150 Nederlandsche gezinnen waren, en dat het aantal
uitwijkelingen uit de Nederlanden in 1570 was geklommen tot ongeveer 10.000
hoofden, dat was 1/6 van de toenmalige bevolking der stad. Misschien is dat aantal
overdreven; Prof. Dr. A.A. van Schelven spreekt n.l. in zijn artikel in het Gedenkboek
bij het 25-jarig bestaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond van duizend zielen
in 1569; het is echter best mogelijk dat er inderdaad gedurende korten tijd een zoo
geweldig groot aantal vluchtelingen in de stad is geweest, waarvan de meesten spoedig
naar elders zijn getrokken. Klapheck vermeldt n.l. ook, dat velen van de Nederlanders
allesbehalve welkom waren; de stadsregeering zal dus wel gezorgd hebben, dat zij
de meesten spoedig kwijt raakte.
Hoewel de, naar de stad uitgeweken Nederlanders, die daar zijn blijven hangen,
veel hinder hebben ondervonden van de onverdraagzaamheid der Keulsche
magistraten, hebben zij toch een niet onbelangrijken invloed daar en in de omstreken
uitgeoefend, zoowel op het gebied van kerkinrichting en armenzorg, als op dat van
den handel. Als voornaamste Hanzestad van West-Duitschland was Keulen, hoewel
in de 2de helft der 16de eeuw niet meer zóó belangrijk als in de middeleeuwen, toch
nog altijd een stad van groote beteekenis; uit den aard der zaak hebben dus de
kapitaalkrachtige kooplieden onder de uitwijkelingen daar een ruim arbeidsveld
gevonden. Hun zal de overheid het daarom wel niet al te lastig hebben gemaakt,
aangezien zij tot den bloei der stad medewerkten.
Ook op industrieel gebied heeft Keulen verplichtingen aan die Nederlanders gehad;
zij hebben n.l. een nieuwe methode van zijdeverven daar ingevoerd.
Monumenten op kunstgebied hebben die Nederlanders, hoewel er onder hen
verschillende kunstenaars waren, niet veel achtergelaten. In hoofdzaak zal dit wel
daaraan gelegen hebben, dat de Keulsche autoriteiten, vooral de kerkelijke, zeer
conservatief gezind waren op kunstgebied en vijandig stonden tegenover de
renaissance-richting in de bouw- en schilderkunst, die sedert geruimen tijd uit de
Nederlanden in Duitschland was binnengedrongen. Een van de weinige uitzonderingen
is de voorhal van het Raadhuis te Keulen, die gebouwd is door Willem Vernukken.
Ik moet daarbij opmerken, dat Vernukken geen vluchteling was, maar een leerling
van Arnt. Johannes, den Arnhemschen bouwmeester van het slot Horst, waarop ik
nader zal terugkomen bij de bespreking van den Nederlandschen invloed in het
Beneden-Rijnsche gebied. Hij was eigenlijk geen geboren Nederlander, maar uit
Calcar afkomstig. Zijn werk te Keulen staat echter geheel onder den invloed van den
grooten Antwerpschen renaissance-bouwmeester Cornelis Floris en moet uit diens
school in zijn klassicistische periode zijn voortgekomen.

*) Het bezit van vele Nederlandsche renaissance-gebouwen heeft Hamburg gemeen gehad met
de meeste Duitsche steden langs de Noord- en Oostzee. Ook in Lübeck, dat bijna steeds
vijandig heeft gestaan tegenover Holland, hebben zij niet geheel ontbroken.
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De kolonisten, die, volgens Professor van Schelvens mededeelingen in het
evengenoemd gedenkboek, omstreeks het midden der 16e eeuw uit Oost-Friesland
naar Frankfort a.d. Main kwamen, waren in hoofdzaak Vlamingen. De bekende felle
Gentsche prediker en psalmdichter, Petrus Dathenus, is een tijdlang hun predikant
geweest; hun aanvoerder was de niet minder ijverige voorvechter van het Calvinisme,
de Poolsche edelman à Lasco.
Hoewel in den beginne gastvrij in de stad opgenomen, is de vreugde daarover,
voor hen van korten duur geweest. Wijl n.l. van à Lasco bekend was, dat zijn
denkbeelden op kerkelijk gebied aanmerkelijk afweken van die der luthersche
predikanten, bonden dezen reeds

Vlaamsch wandtapijt van Gillis van Coninxloo, voorstellend de ontmoeting van Jacob en Ezau.

spoedig hevig den strijd tegen hem en zijn kolonisten aan, en drongen bij het
stadsbestuur op uitzetting van de kolonisten aan, tenzij zij in leer en kerkvorm,
luthersch zouden worden, waartoe zij niet genegen waren.
Weliswaar kregen de predikanten niet dadelijk hun zin, maar het einde van de
geschiedenis is toch geweest, dat de meesten uit de stad werden verdreven. Een kleine
schare, die gebleven is, is ten slotte in de Deutsche Reformirte Kirche opgegaan.
Hier dus ongeveer hetzelfde als wat wij vroeger in het hertogdom Pruisen gezien
hebben. In hoeverre hier naast onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied, broodnijd
in het spel geweest is, valt niet met zekerheid uit te maken.
Een deel van die uitgewekenen vestigde zich in 1562 in de Palts en sloot een
verdrag met den keurvorst Frederik III, die hun een woonplaats aanbood in de
gebouwen van het voormalige Augustijnerklooster Gross-Frankenthal. Onder het
bestuur van dezen calvinistischen vorst en van zijn opvolgers, geestverwanten van
de kolonisten, ontwikkelde de kolonie zich voorspoedig. Na 1583 groeide Frankenthal
tot een flinke stad aan, die, volgens de Nederlandsche bevestigingswijze met wallen
werd omringd, en meer dan ééne belegering succesvol heeft doorstaan.
Onder Johann Casimir - ook bekend in onze vaderlandsche geschiedenis,- beleefde
de kolonie haren bloeitijd. De nijverheid stond er op een hoogen trap, vooral de
goudsmederij en de wol- en tapijtweverij; op laatstgenoemd gebied in hoofdzaak
door de gelukkige samenwerking van kunstenaars en wevers, die beiden onder de
kolonisten werden aangetroffen; waarbij de eerstgenoemden de gobelins ontwierpen,
welke door de laatstgenoemden werden uitgevoerd; ook onder de Frankfortsche
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kunstenaars waren verscheidene Vlamingen, die, wanneer daartoe aanleiding bestond,
hunnen Frankenthalschen landgenooten daarbij de hand reikten.
Een der beroemdste gobelins uit dat tijdperk is van Gillis van Coninxloo, broeder
van Adriaan van Coninxloo, die er van Brussel uit, de lakenweverijen en -ververij
invoerde, en stelt voor de ontmoeting van Jacob en Ezau.
Ook voor deze bloeiende kolonie zijn echter slechte tijden aangebroken; van 1623
tot 1632 is Frankenthal door de Spanjaarden bezet geweest; hoewel tijdens die
overheersching de kolonie niet geheel is te niet gegaan, heeft zij toch ernstig geleden;
in 1647 bestond hare geheele bevolking nog slechts uit 287 zielen!
Een ander deel der uit Frankfort uitgewekenen vestigde zich in 1594-1595 te
Hanau, waar toen regeerde Philipp Ludwig van Hanau, die in 1596 in het huwelijk
trad met Catharina Belgica, dochter van Willem den Zwijger.
Ook deze kolonie heeft, onder de bescherming van den haar welgezinden landgraaf,
zoowel op geestelijk als economisch gebied, een goeden tijd gehad. Ingevolge den
wensch van den vorst, bouwde zij in de onmiddellijke nabijheid van Hanau, een
nieuwe stad ‘Neu Hanau’, die al spoedig zulk een vlucht nam, dat de Frankfortsche
gilden zich ongerust maakten door hunne Hanausche buren overvleugeld te zullen
worden.
De kolonie heeft zich onderscheiden op het gebied der plateelbakkerij. In 1661
hebben twee te Frankfort gevestigde Nederlanders, Jacob van der Walle en zijn
zwager Daniël Behaeghel te Nieuw Hanau, een aardewerkfabriek opgericht,
waarschijnlijk de eerste in Duitschland, en die tot 1806 heeft bestaan. Het
‘Hanauisches Magazin, Monatsblätter für Heimatkunde’, 5de Jaargang 1926 Nr. 4/5
bevat over de geschiedenis van die fabriek uitvoerige mededeelingen.
Na 1730 is de bloei der kolonie gaan tanen; toch is
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zij tot in de tweede helft der vorige eeuw als Nederlandsche kerkelijke gemeente
blijven voortbestaan.
Dat er zich in de steden aan den Beneden-Rijn en omgeving: Emmerik, Wezel,
Meurs, Kleef, Calcar, Xanten, enz. vooral in de 15de, 16de en het begin der 17de
eeuw talrijke Nederlanders hebben bevonden, en dat die streken daarvan den invloed
hebben ondervonden, ligt voor de hand. De grenzen tusschen Duitschland en
Nederland, zoowel op staatkundig als op kerkelijk gebied, verschilden toen
aanmerkelijk van de tegenwoordige. Het gebied der Geldersche hertogen lag ten
deele in Duitschland; dat der hertogen van Kleef strekte zich uit over thans tot
Nederland behoorend gebied; tal van Duitsche steden in het Neder-Rijnland waren
onderworpen aan het geestelijk gezag van de bisschopen van Utrecht of Roermond;
in taal, zeden en gewoonten was het verschil tusschen de bewoners van
Oost-Nederland en de aangrenzende Duitsche landen zeer gering; tusschen die streken
onderling en ook tusschen het Neder-Rijnsche gebied en Vlaanderen en Brabant
bestond een druk handelsverkeer. Daarbij komt nog dat geslachten achtereen in de
15de eeuw nauwe familiebetrekkingen hebben bestaan tusschen de Kleefsche vorsten
en de hertogen van Bourgondië, die onder de regeering van Philips den Goede heer
waren geworden van bijna alle Noord- en Zuid-Nederlandsche gewesten, terwijl
enkele leden van datzelfde machtige heerschershuis den bisschoppelijken zetel te
Utrecht hebben ingenomen.
Nadat in de 17de eeuw het Kleefsche land aan Keur-Brandenturg is overgegaan,
is toch de Noord-Nederlandsche invloed daar blijven bestaan, ten deele als gevolg
van de familieverwantschap tusschen de keurvorsten en het Huis van Oranje-Nassau
en het stadhouderschap van Johan Maurits.
Van dien Nederlandschen invloed, vooral in den ouden tijd, zijn nog tal van sporen
overgebleven, het meest op het gebied der kerkelijke kunst; ook de bouwwijze der
kerken duidt op de verwantschap met Zuid- en Noord-Nederlandsche voorbeelden.
Tot in Keulen toe heeft zich in de middeleeuwen die invloed op kunstgebied doen
gevoelen.
Bij den grooten, zoowel stoffelijken als geestelijken opbloei van het Kleefsche
land in de 15de eeuw, onder de regeering der prachtlievende, half-bourgondische
hertogen, ontwikkelde zich niet alleen bij dezen, maar ook bij de prelaten en de
burgerijen een krachtig streven de kerken, naar het Bourgondisch voorbeeld, uit- en
inwendig te verfraaien. De vraag naar beelden en kerksieraden, vooral ook naar met
houtsnijwerk versierde altaren en koorbanken, was een tijdlang zoo groot dat daaraan
alleen door massa-productie kon worden voldaan. Vlaanderen en Brabant waren in
de eerste plaats de landen, waar men die kon bestellen; vooral in Antwerpen bestond
op dat gebied een groote kunstnijverheid, en het Neder-Rijnsche land is toen ook als
't ware overstroomd met altaren en andere beeldsnijwerken, alles in gothischen stijl,
waarvan de makers wel bijna zonder uitzondering onbekend zijn, doch waarvan de
herkomst toch onwederlegbaar blijkt uit het ingebrande merkteeken van het
Antwerpsche St. Lucasgilde, een uitgestrekte hand. Men treft ze nog in grooten getale
aan in Xanten, Geldern, Kempen, Aldesheim, Gesten, Titz, Siersdorf, Morsch, Gulik
en vele andere plaatsen. Zij zijn in die streek zelfs talrijker dan in de
Zuid-Nederlandsche streken, waaruit zij afkomstig zijn; een gelukkige omstandigheid,
daaraan te danken, dat de beeldenstorm van 1566, die zoo heel veel kunstschatten
heeft weggevaagd, in het Neder-Rijnsche land niet overal is binnengedrongen.
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In een latere periode, den overgangstijd van de gothiek naar de renaissance en het
klassicisme, heeft zich naast den Zuid-Nederlandschen invloed, de
Noord-Nederlandsche van de Utrechtsche school van Colijn de Nole sterk doen
gevoelen, vrij zeker als gevolg van het kerkelijk gezag in die streken van de
Utrechtsche kerkvorsten, die zich als kunstbevorderaars hebben onderscheiden.
Daarop is in de 17de en het begin der 18de eeuw weer een periode gevolgd van
Zuid-Nederlandschen invoer, natuurlijk uitsluitend renaissance, waarbij de
Antwerpenaar Johan Badis Buis op den, voorgrond is getreden.
In het tweede tijdperk zijn niet alleen Nederlandsche meesters aan het werk
geweest, maar ook vele inheemsche kunstenaars, zoodat men spreekt van de
‘Calcarsche school’, waarvan de beste vertegenwoordiger is geweest Heinrich
Douvermann uit Calcar. De tot die school behoorende kunstenaars hebben den
Nederlandschen stijl niet klakkeloos nagevolgd, maar in sommige opzichten uiting
gegeven aan een eigen, inheemsche kunstrichting, op de Zuid-Nederlandsche en
Utrechtsche gegrondvest.
Ook voor zoover de makers van de kunstwerken bekend zijn, is het toch in vele
gevallen moeilijk uit te maken of zij Nederlanders dan wel inheemschen zijn geweest.
Van de meesten weet men zoo weinig en de klank van hun naam geeft hier geen
uitsluitsel, aangezien Nederlandsch in een groot deel van het Neder-Rijnsche gebied
de volkstaal was.
Zoo heet b.v. ‘Meister Arnt’, de stichter van de ‘Calcarsche school’ te Calcar
geboren te zijn. Toen men hem echter noodig had voor het maken van het fraaie
Maria-altaar in de St. Nicolaïkerk aldaar, woonde hij te Zwolle, waar hij een
belangrijke werkplaats had; toen hij gereed was keerde hij naar Zwolle terug. Ook
van Jan Joest, die het prachtige schilderwerk gemaakt heeft voor de vleugels van het
hoofdaltaar in dezelfde kerk, zegt de legende, dat hij uit de streek afkomstig is; hij
werd echter voor zijn werk uit Haarlem ontboden; keerde later daarheen terug en is
in den ouden St. Bavo begraven.
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Johannes-altaar in de Nicolaïkerk te Calcar. (Rich. Klapheck. Kalkar am Niederrhein)
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Joost van Cleve, inderdaad te Kleef geboren, was lid van het Antwerpsche St.
Lucasgilde en heeft daar zijn geheele kunstopvoeding gehad.
Het werk van die mannen, geheel onder Nederlandschen invloed gevormd, kan
daarom zeker wel tot de Nederlandsche kunst gerekend worden, ook al draagt het
een gedeeltelijk inheemsch karakter.
Van een aantal kunstenaars is echter met stelligheid bekend, dat zij uit de
Nederlanden afkomstig zijn Willem Backerwerd, die van 1488-1492 belast is geweest
met de leiding van de uitbreiding en verbouwing van de St. Nicolaïkerk te Calcar,
kwam uit Utrecht; Arnold van Tricht, de schepper van het mooie Johannesaltaar in
diezelfde kerk eveneens; Quirijn Janssen, in 1536 door Karel van Egmond in dienst
genomen, was ook Nederlander; Rudolf Loes en Adriaan van Overbeek, altaarsnijders
en beeldsnijders, kwamen uit Antwerpen; Van Wou, de beroemde klokkengieter,
kwam uit Kampen.
Aan de kunst in het Neder-Rijnsche land is in de laatste jaren veel aandacht
geschonken. De boeiend geschreven, door mooie foto's geïllustreerde werken van
Richard Klapheck: ‘Die Baukunst am Nieder-Rhein’, ‘Der Dom zu Xanten und seine
Kunstschätze’, ‘Kalkar am Nieder Rhein’ geven daaromtrent een goed overzicht,
waaruit ook duidelijk blijkt, hoe overwegend de invloed der Nederlandsche
kunstinrichting in dit gebied geweest is.
Vooral de dom te Xanten, gewijd aan de nagedachtenis van St. Viktor, geloofsheld
en aanvoerder van een Romeinsch legioen, is een waar kunstmuseum, bevattende
een groot aantal kunstwerken van hooge waarde uit een tijdperk loopende over drie
eeuwen. Naast echt Duitsche kunstwerken uit den eersten tijd onder Keulschen
invloed, bevat de kerk ook een aantal meesterstukken van Nederlandsche kerkelijke
kunst.
Uit den gothischen tijd is merkwaardig de groote bronzen boogluchter, die den
toegang tot het koor overspant en het opschrift draagt: ‘Desen luchter is gemaeckt
te Maystricht anno domini VC en eyn’ (1501); een schitterend stuk smeedwerk, de
gedachte weergevend van den uit Jesse gesproten stamboom van de voorvaderen
van Christus, eindigende in een kruisbloem tot bekroning, dragende het beeld der
Moeder Gods. De maker is onbekend; men weet echter dat het Madonnabeeld
vervaardigd is door Arnold van Tricht, den grooten renaissancemeester, die onder
meer ook de sierlijke pijlerbeelden voor de ‘heilige drie koningen’ (althans stellig
twee daarvan) in dezelfde kerk heeft gemaakt, zoomede het hierboven genoemde
Johannes-altaar te Calcar.
De kerk bevat ook het prachtig gesneden Maria-altaar van de hand van Heinrich
Douvermann, waarvoor opdracht werd verstrekt in 1536. Hoewel de schepper bij de
behandeling van den stamboom, die de omlijsting van de altaarschrijn vormt, een
eigen richting heeft gevolgd, is de indeeling in vakken en de algemeene opbouw van
dit laatgothische altaar typisch Zuid-Nederlandsch.
In de kruisgang van de kerk treft men een verzameling aan van 32 epitafen, waarvan
de meeste ook sterk onder Nederlandschen invloed, loopende tot ongeveer 't midden
der 17de eeuw. Hoewel niet al die epitafen groote kunstwaarde hebben, is die
verzameling van groot belang, omdat zij, voor wat het tijdvak vóór den beeldenstorm
betreft, een beter overzicht geeft van de ontwikkeling der Nederlandsche kerkelijke
kunst, dan men in de Nederlanden zelf kan krijgen, omdat door die rampzalige uiting
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van vandalisme en godsdienstig fanatisme zooveel vergelijkings-objecten in Zuiden Noord-Nederland vernietigd zijn.
Maar hoeveel schoons de trotsche St. Viktordom ook moge bevatten, staat toch
de meer bescheiden Nicolaïkerk

Maria-altaar in den Dom te Xanten. (Rick. Klapheck. Kalkar am Nielderrhein)

te Calcar, waar de echte Calcarsche meesters, als Douvermann, op hunnen
geboortegrond werkzaam zijn geweest, zooal niet in techniek, dan toch wat de
stemming, die er van hunne kunstwerken uitgaat, en de piëteit, waarmede deze
behandeld zijn, op een nog hooger peil.
F. DEKKER.
(Worde vervolgd.)

Uit Ceilon.
Het Meinummer van het te Colombo verschijnend blad The Herald van de ‘Dutch
Reformed Churches of Ceylon’ bevat de rede, welke de heer L.E. Blazé in de
Wolvendaelsche kerk heeft gehouden ter herdenking van de geboorte van Willem
den Zwijger op 24 April 1533. De voorganger had tot tekst gekozen I. Kronieken 19

Neerlandia. Jaargang 37

vers 13: Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onzes
Gods.
In zijn slotwoord herinnerde de spreker er aan, dat de dappere voorouders der
Dutch Burghers, die in eigen land de vrijheid wisten te bevechten, de hervormde
kerk op Ceilon hebben gesticht. En de toekomst kan nooit zoo donker als dat verleden
zijn, wanneer de nazaten het vaste geloof en den heiligen ernst dier voorvaderen
behouden.

Neerlandia. Jaargang 37

104

Nederl. Indië
De Herdenking van Willem van Oranje te Batavia.
Aan een brief uit Batavia ontleenen wij het volgende:
Ondanks de malaise is het gelukt, een alleraardigsten optocht in elkaar te krijgen.
Evenals in '30 opende het A.N.V. wederom den stoet, ditmaal met een keurige
ruitergroep: vooraf 5 herauten, daarachter 7 dragers van historische vaandels, zoomede
van onzen A.N.V.-standaard met de Dietsche Barken. Daarop had moeten volgen
het hoofdmoment van den geheelen stoet: Oranje aan het roer van het schip van Staat
der Zeven Vereenigde Gewesten (een symbolische voorstelling van de Unie van
Utrecht), waarvoor de heer Le Roux1) zich bijzonder veel moeite had getroost, maar
helaas kreeg deze fraaie praalwagen (volgens velen het mooiste stuk van den geheelen
stoet!) op het punt van uitgang een gebrek aan den motor, waardoor hij bij het
allereerste begin reeds moest uitvallen. Desondanks werd de optocht een groot succes.
Bijzondere vermelding verdient de deelneming van honderden padvinders, jongens
en meisjes, waarbij de Inlandsche en Chineesche groepen niet achterbleven.
Eigenaardig genoeg was ook de Oostersche Groep (Folklore) thans veel grooter en
belangrijker dan in 1930; zelfs de Britsch-Indiërs hadden zich ditmaal voor het eerst
door eenige versierde auto's doen vertegenwoordigen. Mr. Eekhout, de Voorzitter
van de Commissie2), reed met het Inlandsche en het Chineesche lid voorop in een
auto met het A.N.V.-vlaggetje; op het Paleis werd de optocht ‘gepresenteerd’ aan
den G.G. en Mevrouw De Jonge, die iets dergelijks in dezen malaise-tijd heelemaal
niet verwacht hadden en vooral verbaasd waren over de groote deelneming van
Oostersche zijde. Van eenige tegendemonstratie van niet-loyale elementen is bij den
optocht - evenals bij eenig ander onderdeel der feesten - natuurlijk geen sprake
geweest.
Van verreweg het meeste belang - zoowel in het algemeen

De Schouwburg in feestlicht.

als voor het A.N.V. in het bijzonder - was echter de groote Nationale Betooging op
het Waterlooplein, weliswaar in overleg met de Feestcommissie doch overigens
geheel zelfstandig en voor eigen verantwoording, door de Afd. Batavia van het
A.N.V., op touw gezet. Dit is geworden tot een gebeurtenis van zoo groote nationale
1) De Secretaris van het Groepsbestuur.
2) Voorzitter van het bestuur der afdeeling Batavia.
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beteekenis als de afdeeling zelf misschien niet had verwacht en voor het grootste
deel te danken aan het initiatief en het doorzettingsvermogen van den secretaris der
afdeeling Mr. Akkerman, denzelfde die ook in 1930 het initiatief nam tot de
openlucht-uitvoering, welke naar de Koningin werd uitgezonden en door Hare
Majesteit met een rede beantwoord werd.
Deze betooging is tot een daverend succes geworden. Zaterdagavond waren er,
ondanks het regenachtige weer, binnen de omheining ruim 2000 menschen aanwezig
(leden A.N.V., genoodigden en ieder die er f 0.25 voor over had om op het
gereserveerde terrein toegang en een zitplaats te krijgen), terwijl de menigte op het
plein buiten de lichte afscheiding op ongeveer 10.000 geschat werd; tot op de verste
hoeken van het plein was al wat er gebeurde zichtbaar en - dank zij de luidsprekers
- volkomen verstaanbaar.
Wij begonnen met droog weer, maar weldra viel een zacht regentje, doch de
menschen bleven zitten luisteren naar de muziek; maar juist toen Dr. Meyer Ranneft
het woord zou nemen, brak een stortbui los, die het veld in een modderpoel herschiep
en het publiek totaal doorweekte. Ondanks dezen tegenslag bleef de goede stemming
bewaard en werd het besluit, om de betooging den volgenden avond te herhalen, nog
met een luid hoera begroet. Ondanks de teleurstelling en de bedorven kleeren van
Zaterdagavond, kwamen de menschen Zondagavond toch - en nu in veel grooteren
getale - terug. Op het gereserveerde terrein waren nu een 3000 menschen, terwijl de
menschenmassa daarbuiten door de politie op een 40 à 50.000 werd geschat. Nu
verliep alles schitterend onder een prachtigen sterrenhemel. Een koele bries deed
onze mooie historische vlaggen wapperen in den fellen schijn der daarop geworpen
lichtbundels. Dadelijk bij de militaire muziek was de stemming er al in. Nooit heb
ik het Wilhelmus zoo hooren zingen als door deze menschenmenigte. In ademlooze
stilte werd daarop de kernachtige, prachtig uitgesproken rede aangehoord; ook uit
de tienduizenden buiten de omheining, van wie zeer velen toch de Nederlandsche
taal niet voldoende machtig moeten zijn geweest om alles goed te begrijpen, klonk
geen geluid. Na de rede even een doodsche stilte; daarna brak een minutenlang
gejuich en applaus los.
De daarop volgende vlaggen-ceremonie zal ik mijn leven lang niet meer vergeten;
alle lichten werden gedoofd, ook de verlichting van de andere vlaggen; alleen één
sterke stralenbundel werd geworpen op de reusachtige Nederlandsche vlag boven
het spreekgestoelte. De militaire ‘ban’ werd geopend; de menigte stond als één man
overeind; twee hoplieden der padvinders deden heel langzaam de vlag dalen tot de
spreker zijn hand
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er op leggen kon om namens alle aanwezigen onder zachte begeleiding van het
Wilhelmus door de muziek dit getuigenis uit te spreken:

Betooging van het A.N.V. op het Waterlooplein te Batavia. Dr. J.W. Meyer Ranneft spreekt zijn rede
uit.

‘Op dit plechtig oogenblik is het, dat wij, die hier bijeen zijn gekomen om
hem te eeren, dien wij thans herdenken, getuigen van onzen vasten wil tot
handhaving, tegen wien dan ook, van de eenheid van het Rijk en van het
voortbestaan van den Staat, waarvan Willem van Oranje den grondslag
heeft gelegd’.
Daarna rees de vlag weer statig omhoog, alle lichten knipten weer aan, en donderend
werd nu het Wilhelmus

Oranjeherdenking te Magelang. Het portret werd door een der onderwijzers van de school geteekend,
de rest vervaardigden de inlandsche leerlingen.

door de heele menigte herhaald. Op dit oogenblik was de ontroering zóó groot, dat
zelfs mannen hun tranen niet konden weerhouden, terwijl velen toen de spreker van
het hooge spreekgestoelte was afgedaald, op hem toesnelden om hem de hand te
drukken en te danken voor zijn woorden. Inmiddels vlamden midden op het veld
hooge vreugdevuren op, door padvinders ontstoken, terwijl de militaire muziek met
fakkels nog een ommetocht om het plein hield, waar de menigte intusschen zoodanig
was toegenomen, dat er geen doorkomen meer aan was.
Zooals ik al zeide, moet deze plechtigheid blijkbaar ook op de Inlandsche menigte
een goeden indruk hebben gemaakt; dit werd mij later ook nog door verschillende
vooraanstaande Inlanders uitdrukkelijk bevestigd; een Bataksch hulpprediker zeide
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bijv.: ‘het eert een volk, om zóó zijn groote mannen te eeren; wij kunnen ons daar
geheel bij aansluiten’.
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Suriname
Mr. Dr. F.L.J. van Haaren.
Tot onze groote spijt heeft Mr. Van Haaren zich genoodzaakt gezien om
gezondheidsredenen af te treden als Voorzitter van het bestuur der groep Suriname,
na die functie gedurende acht jaar te hebben vervuld.
De zaak van het Verbond had in sterke mate zijn liefde en belangstelling. Dat de
Groep in Suriname een zoo hooge en gewaardeerde plaats inneemt, is voor een groot
deel aan zijn ijver en toewijding, zijn tact en beleid te danken. Onder een gemengde
bevolking als die van Suriname, is daarvoor inderdaad veel tact en beleid noodig.
Dat de heer Van Haaren die bezit, blijkt uit de waardeering hem bij zijn aftreden
getoond door zijn medebestuurders, die hem een blijvende herinnering aanboden.
De bloei van een groep of afdeeling hangt zoo dikwijls af van één of van enkele
personen, en het Verbond moet grootendeels zijn kracht en invloed ontleenen aan
de werkzaamheid der Groeps- en Afdeelingsbesturen.
Daarom heeft Mr. Van Haaren aanspraak op de dankbaarheid, niet alleen van de
groep Suriname, maar van het geheele Verbond.

Surinaamsche Brief.
De wereld is klein. Dat is maar goed ook. Je verliest daardoor minder licht de
verbinding met je vaderland en je eigen stam.
Je komt hier in Suriname tot de verrassendste ontdekkingen, die de betrekkelijkheid
van afstanden in een nieuw licht stellen. Het begint al bij de zeereis. Kreunend van
zeeziekte (trouwens het beste geneesmiddel tegen afscheidsaandoeningen) lig je uit
te rekenen, hoeveel mijlen de verwenschte dobberende waschtobbe, waarin je
opgesloten zit, heeft afgelegd in dien ongelukkigen eersten nacht in het Kanaal. En
dan huiver je, als je dat vergelijkt met de nog af te leggen duizendtallen.
Maar wonder boven wonder, ga je niet dood, maar ben je plotseling weer beter en
begin je te eten als nooit van te voren in je leven.
Hetzelfde geval herhaalt zich na Madeira. 24 uur omspoelt je water en dobber je
onder witte luchten. Maar dat is slechts een van de tien dagen en wis en zeker zal er
de een of andere medereiziger beginnen met: Als we nu in een vliegtuig zaten, waren
wij er haast. Och wat zijn 10 dagen lang!
Maar als in Paramaribo de loopplank gelegd wordt, kijk je eenigszins weemoedig
naar de gezellige, knusse, huiselijke boot, waar je helaas slechts 16 dagen op gezeten
hebt.
Waarmee ik maar zeggen wou: 16 dagen stoom en is goed beschouwd niet zoo
heel erg ver.
Nog belangwekkender zijn de ontmoetingen, die je hier wel eens hebben kunt. Je
komt op een plaatsje in het district en vindt naast je wonen iemand van wiens bestaan
je nog nooit gehoord hebt. Maar later blijkt, dat hij uit dezelfde provincie komt en
verkeerde met den buurman van je grootvader. Of een ander heeft in de kweekerij
van je oom als volontair gewerkt en kent je heele familie.
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Schrijver dezes heeft eens een banneling uit Cayenne ontmoet. Bij nadere navraag
bleek deze man op catechisatie te zijn geweest bij den eenigen dominé uit Hamburg,
die ik eens ontmoet heb.
Zoo zijn er nog wel meer verrassende ontmoetingen aan te halen. Schoolmakkers,
die elkaar nooit meer gezien hebben, ontmoeten elkaar aan den rand van het oerbosch
of bij een ontvangst op het gouvernementshuis.
Zulk een ontmoeting geeft je telkens een stoot. Je voelt daarbij bijzonder sterk,
dat je bij elkaar hoort, en tevens, dat je moet oppassen om er niet uit te raken. Je
komt er zoo licht toe in de tropen de boel maar te laten waaien. Het ligt voor een
deel aan onze dagindeeling. Een verbazend lange en vermoeiende werktijd 's morgens;
een afmattende hitte en middagrust die den namiddag breken en bekorten; misschien
wat tennis in den lateren middag en dan een korte avond, omdat men niet al te laat
naar bed wil gaan.
Veel ontspanning is er niet, lezingen worden er weinig gehouden (en slecht
bezodht). Men zoekt dan zoo licht zijn ontspanning in bridge-avonden of burenbezoek
en teert tenslotte in op zijn ontwikkeling. Het is een groot gevaar voor iedereen, die
naar de tropen gaat, dat hij inteert, vooral hij, die op een eenzame post staat. Want
in 't land der blinden enz.
Gelukkig wordt de wereld met den dag kleiner. Tijdschriften, kranten,
Aneta-berichten (trots hun nuchtere kaalheid en hun belangstelling voor
voetbaluitslagen) en radio vergoeden veel. Je kunt tenminste op de hoogte van je tijd
blijven, als je wilt en als de middelen het gedoogen. Maar de vraag is: hoevelen
willen dat ernstig? Hier ligt een belangrijke opvoedkundige taak ook voor 't Verbond.
Hulde aan de Boekencommissie, dank voor de toegezonden rolprenten en de gehouden
lezingen.
Maar Suriname is nog niet verzadigd. Wij houden ons nog altijd aanbevolen voor
dergelijke porren in de goede richting. De warmte maakt je helaas slaperig en de
porder kan nog niet gemist worden. Alleen zijn taak wordt lichter, omdat de wereld
kleiner wordt.
***
Nog ligt versch in het geheugen het bezoek door de Dietsche Spelers aan Suriname
gebracht, en weer staat ons een bezoek van Hollandsche spelers te wachten.
De opzet moge anders zijn dan de vorige keer; immers het gezelschap van Verkade,
dat nu een reis door de West onderneemt, schijnt meer op eigen verantwoording op
reis te gaan1. Voor ons hier is de hoofdzaak, dat wij daardoor weer in levend contact
komen met de geestesstromingen uit het moederland.
En ik durf te veronderstellen, dat ook dit gezelschap onder de indruk zal komen
van de van ouds bekende hartelijkheid en gastvrijheid van Suriname.
Tevens bereiden wij ons hier voor op de vertooning van Vetermans' ‘Vader des
Vaderlands’.
De herdenking van de geboortedag van Prins Willem van Oranje ligt achter ons.
In de verschillende kerken zijn herdenkingsdiensten gehouden, die druk bezocht
werden. Op 24 April werd een parade op het plein afgenomen, voorafgegaan door
een redevoering van den Gouverneur. 's Avonds heeft de Inspecteur voor het
Onderwijs voor een talrijk gehoor de beteekenis van Willem van Oranje geschetst.
1

Zooeven hoor ik, dat ook voor dit gezelschap het A.N.V., zijn bestuursleden persoonlijk en
nog andere particulieren een zeker garantiefonds bijeengebracht hebben.
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Deze redevoering werd door een luidspreker op het plein overgebracht en was tot
op grooten afstand duidelijk te volgen.
Ook het Leger des Heils heeft zich ingespannen, om aan dezen dag een blijvende
herinnering wakker te
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houden, door volkskinderfeesten en lezingen met lichtbeelden in te richten. Op school
is de bekende plaat van Willem van Oranje aan de leerlingen van de hoogste klassen
uitgedeeld. Kortom, 24 April is niet ongemerkt langs ons heen gegaan. Het blijft
bovendien te hopen dat uit deze viering een vernieuwde band van eenheid zal ontstaan,
waarover ik later nog hoop te schrijven.
Maar bovendien heeft zich een comité gevormd, dat zich ten doel stelt, het
tooneelstuk van Veterman hier in Paramaribo op te voeren. Er is een waarborgfonds
gevormd en men heeft zich in verbinding gesteld met den schrijver.
Op 't oogenblik zijn de voorbereidingen zoover gevorderd, dat de heer Veterman
zich bereid verklaard heeft belangeloos over te komen2) en de leiding van het geheel
op zich te nemen. Intusschen zitten wij hier niet stil.
Er is een voorloopig tooneelontwerp gemaakt, voor de costumes zijn de
voorbereidende werkzaamheden verricht. U moet niet vergeten, dat zulke
voorbereidingen hier veel tijd kosten. Wij zitten zoo ver af van alles. Moet er
bijvoorbeeld bont besteld worden uit Holland, dan zijn daar 6 weken mee gemoeid.
Maar de belangstelling voor dit stuk is groot, en al moet er nog veel gedaan worden,
toch hopen wij den 30sten Augustus op waardige wijze dit heldendrama te kunnen
opvoeren.

Nederl. Antillen
Willem-van-Oranjeherdenking op Aruba.
In ons vorig nummer hebben wij in een Naklank een samenvatting trachten te geven
van de herdenking van Prins Willem van Oranje in verschillende streken van de
Aarde, waar ons Verbond is vertegenwoordigd. Maar sedert drongen nog echo's tot
ons door, waarvan we in elk geval melding dienen te maken, al kunnen we geen
verslagen van herdenkingsredevoeringen meer opnemen, daar des Prinsen leven nu
wel genoegzaam van alle kanten bekeken is.
De heer H.A. Hessling, de secretaris onzer jongste afdeeling, die met zooveel
geestdrift haar werkzaamheden dit jaar begonnen is, zond ons een verslag over de
Willem-van-Oranjeherdenking op Aruba, zoo men weet een der W.I. eilanden
‘beneden den wind’1), die tot Nederlands gebied behooren.
De heer L. Wagemaker, gezaghebber van het eiland en lid van het
Afdeelingsbestuur, was de feestredenaar. Hij schetste in welgekozen bewoordingen
de groote figuur van den vrijheidsheld.
Met groote aandacht werd de degelijke herdenkingsrede aangehoord en met
toejuiching beloond.
Nationale gedenkdagen zijn de beste gelegenheden om het saamhorigheidsgevoel
tot uiting te brengen en den band met het Moederland aan te halen.
2) De schrijver vertrok 6 Juni met de Van Rensselaer van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. naar
de West. - Red.
1) De aanduidingen beneden en boven den wind voor de Nederlandsche eilanden in de West
worden soms verward, zelfs Neerlandia heeft er zich de vorige maand ten opzichte van
Bonaire aan schuldig gemaakt. Een middel om zich niet te vergissen is dit: A.B.C. (Aruba,
Bonaire en Curaçao) is benee; de rest: S.S.S. (Saba, St. Eustatius en Sr. Maarten), is boven.
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Vlaanderen
Vlaamsche Sprokkelingen.
Het eenige maanden geleden, mede op aanstichting van tak Brussel van het Alg.
Ned. Verbond, tot stand gekomen Vlaamsch Verbond voor Brussel, dat de verdediging
en bevordering van de Vlaamsche volks- en taalbelangen in de Belgische hoofdstad
wil nastreven, heeft thans met zijn werking naar buiten - na een tijdperk van
voorbereiding - een begin gemaakt. Het secretariaat is gevestigd Em.-Jacqmainlaan
126, telefoon nr. 170809.
In alle Vlaamsche steden wordt op 9, 10 of 11 Juli a.s., de 631ste verjaring van den
Slag der Gulden Sporen herdacht. Te Brussel zal, bij deze gelegenheid, een
kunstavond gehouden worden in den Kon. Vlaamschen Schouwburg. Te Antwerpen,
Brugge, Kortrijk, Mechelen, enz. verleenen de gemeentebesturen, aan deze
herdenking, een officieel karakter.
De katholieke Vlaamschgezinde oud-minister Mr. H. Baels, gewezen vice-consul
der Nederlanden te Oostende, is tot gouverneur der provincie West-Vlaanderen
benoemd. Het heengaan van zijn voorganger, baron Janssens de Bisthoven, die
nimmer aan den kant der naar meer beschaving en hoogere kultuur strevende
Vlamingen heeft gestaan, zal door de Vlaamsche bevolking niet worden betreurd.
De Vlaamsche Toeristenbond heeft, in 1932, meer dan 15.000 Nieuwe leden
ingeschreven. Voor de bevordering van de wisselwerking tusschen Noord en Zuid,
door het inrichten van talrijke reizen naar Noord-Nederland, verdient het wakkere
bestuur van deze tot een buitengewonen bloei gebrachte vereeniging, allen lof.
Van ministerieele zijde is, voor de tweede maal, de stellige verzekering gegeven, dat
de Vlaamsche landbouwbevolking, na meer dan een eeuw wachten, eindelijk ook
haar Vlaamsch Diergeneeskundig Instituut zal verkrijgen. Dit zou in October a.s. te
Gent worden opgericht.
De onlangs te Antwerpen tot stand gekomen ‘Vereeniging voor Beschaafde
Omgangstaal’ voorziet, naar de haar betoonde belangstelling te oordeelen, in een
ware leemte. Voorzitter is de zeer werkzame voorzitter van tak Antwerpen van het
Algemeen Nederlandsch Verbond: prof. Modest Lauwerijs. Het secretariaat:
Oostenstraat 25, Antwerpen, verstrekt gaarne alle gewenschte inlichtingen.
Onder de leiding van Flor. Alpaerts wordt 10 en 12 Juli a.s., in de groote feestzaal
van den Kon. Dierentuin te Antwerpen, het grootsche oratorium ‘Lucifer’, van Peter
Benoit, ten gehoore gebracht. Voor de liefhebbers van kleurige Vlaamsche muziek
is dit een buitenkans, welke zij niet ongebruikt mogen laten.
In denzelfden geest van Vlaamsche piëteit en internationale vredesbetrachting als
de vorige jaren wordt Zondag 20 Augustus a.s., te Diksmuide, de 14de Vlaam-
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sche bedevaart naar de graven aan den IJzer gehouden. Ditmaal wordt het, tegen den
reusachtigen Doodentoren aangebrachte gedenkteeken der Gebroeders Van
Raemdonck, symbool van broederliefde en offervaardigheid, onthuld. Uit
Noord-Nederland wordt een dichte schaar medevoelende deelnemers verwacht.

Wanneer ook een Vlaamsche Streektaalfilm?
De bijval van de eerste voorstelling van de belangwekkende streektaalfilm, gewijd
aan Bunschoten en Spakenburg, en vervaardigd in opdracht van het hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, heeft ook in Vlaanderen weerklank
gevonden. Zoo wijdde de fijnzinnige filmredacteur van Het Laatste Nieuws, de heer
Joris De Maegt, een deel van zijne wekelijksche rubriek, in het nummer van 2 Juni
j.l., aan deze A.N.V.-film, waarvan hij getuigde, dat zij ‘niet enkel als proefneming
uiterst belangwekkend is, maar ook om haar inhoud alleszins de aandacht van de
dialectkundigen en de folkloristen verdient.’
‘Het Algemeen Nederlandsch Verbond, aldus dezelfde journalist verder, heeft hier
dus een uiterst verdienstelijk initiatief genomen. De dialecten leven en veranderen
onder den invloed van de meest uiteenloopende omstandigheden. Uit wetenschappelijk
en folkloristisch oogpunt kan dus de vastlegging van een dialect van een niet te
onderschatten beteekenis zijn. Ook in Vlaamsch-België zou er menige streektaalfilm
te maken zijn. Maar daartoe is geld vereischt.’
Kan de geldelijke moeilijkheid, zelfs in deze tijden, wanneer de provincie, waar
het vast te leggen dialect wordt gesproken, de Koninklijke Vlaamsche Academie, de
Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen, de Zuid-Nederlandsche Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde, de folkloristische vereenigingen enz. het hunne willen
bijdragen, wel een onoverkomelijk bezwaar worden genoemd? Ons komt het voor
dat ook hier, als in vele andere gevallen, een weg is als de wil maar niet ontbreekt.

Uit de Takken.
Zondag 11 Juni richtte tak Brussel een door den voorzitter geleiden verrassingstocht
met toerauto in, die uitstekend mocht slagen. Met twee groote volle autowagens - de
drukke opkomst was al een eerste blijde verrassing voor het bestuur - werd het aan
natuurschoon en historische herinneringen zoo rijke zuidelijke deel van Brabant
bezocht. De reis, in zig-zagvorm, ging
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Groep deelnemers in de Abdij te Nijvel. (Foto: J. Held)

Groep deelnemers te Kasteel-Brakel. (Foto: M. Avez)

door het idyllische Zoniënwoud naar Groenendaal, waar de edele figuur van
Ruusbroec voor den geest werd geroepen; verder naar Waterloo met zijn vele
oorlogsmonumenten, Genappe, Quatre-Bras en Nijvel. In dit Waalsche stadje, dat
veel te weinig wordt bezocht, werden de leden van het A.N.V. rondgeleid door den
heer Paul Collet, die riet alleen een vaardig kunstenaar met het penseel en de
teekenstift maar ook een flink onderlegd kenner van de geschiedenis, de folklore en
het artistieke verleden van Nijvel is. Eenige bestuursleden van de plaatselijke Kamer
van Koophandel waren eveneens bij dit bezoek aanwezig. In de merkwaardige abdij,
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naast de hoofdkerk en achter het stadhuis, waar de ‘reuzen’ met ‘dierengevolg’ hunne
opwachting maakten, werden de deelnemers aan den tocht herhaaldelijk gekiekt.
Na den middag ging de verrassingsreis eerst door het taalgrensgebied, tusschen
Nijvel en Halle, naar Kasteel-Brakel, waar het prachtige, hoog- en; diepgolvende
landschap aan de Ardennen deed denken en daarna naar het om zijne
standvastig-Vlaamschgezinde bevolking bij alle Vlamingen en Noordnederlanders
bekende Payottenland. Te Kester, waar het juist kermis was, werden de A.N.V.'ers
op landelijke harmonikamuziek en Vlaamsche liederen onthaald. Het gezellige uurtje,
in den boomgaard van Jacobus Vannimmen, met den Vlaamschen muzikant Gustje
Peelaerts als pretmaker, doorgebracht, zullen de leden van tak Brussel zeker niet
gauw vergeten. De tocht, die een heelen dag duurde, werd besloten met een bezoek
aan het historische slot te Gaasbeek - welks geschiedenis zoo nauw met Egmonts
naam is verbonden - en een laatste gezellig samenzijn in de echt
Vlaamsch-Brabantsche ‘Afspanning Den Antoon’, te Dilbeek, waar den
autobestuurders en den voorzitter van tak Brussel, door het voor al het genotene en
geziene zeer dankbare gezelschap, een ovatie werd gebracht.
Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te bedenken, geve
aan den notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond gevestigd is
te Dordrecht, dat de statuten laatstelijk zijn goedgekeurd bij het Koninklijk
besluit van 12 December 1929, No. 65 en dat de beschikking gemaakt
wordt vrij van alle rechten en kosten.
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Zuid-Afrika
Het zilveren jubileum der afdeeling Kaapstad en Omstreken.
23 Juli a.s. is het 25 jaren geleden, dat de tegenwoordige landsarchivaris van Ned.
Indië, prof. dr. E.C. Godée Molsbergen, destijds hoogleeraar te Stellenbosch, er in
slaagde de afdeeling Kaapstad en omstreken te stichten en een voorloopig bestuur
daarvoor te vormen. Zij begon met 45 leden en op de stichtingsvergadering lichtte
de heer Godée Molsbergen doel, strekking en werkwijze van het A.N.V. toe. Naar
het voorbeeld van dat te Stellenbosch werd een voorloopig reglement voor de nieuwe
afdeeling goedgekeurd, dat 20 Augustus werd vastgesteld. Eerste bestuurders waren:
J.E. Vixeboxse, voorzitter; J.P.L. Volsteedt, ondervoorzitter; F.W. Hesse,
penningmeester; M. Wartena 1ste en J.H. Kofoed, 2de secretaris; adv. J.H.H. de
Waal en de dames Mej. O. van Oordt en Mevr. E.M.C. Loopuyt-Maas.
Zoo ving dan de zesde afdeeling1) in Zuid-Afrika op de plek, waar eenmaal Van
Riebeeck voet aan wal zette, haar werkzaamheid aan en met groote voldoening kan
men op den afgelegden weg terugzien. Nog slechts Bloemfontein, welker zilveren
jubileum wij in het Februarinummer herdachten, en Kaapstad houden de vaan van
het A.N.V. onder het zuiderkruis hoog.
Als eerevoorzitters werden benoemd de edele J.H. Hofmeyr (‘Onze Jan’), die 16
Oct. 1909 overleed en F.W. Reitz, de thans 89-jarige oud-president en
oudstaatssecretaris. Eerelid werd prof. Jan. C. Celliers.
De belangstelling was aanstonds groot; ‘'t schijnt’ schreef de heer Godée
Molsbergen 20 October 1908, ‘dat de baby te Kaapstad meer groeikracht heeft dan
te Stellenbosch’. Vijf dagen tevoren, 15 October had de eerste openbare
ledenbijeenkomst plaats gehad, waarop 600 personen aanwezig waren en het ledental
verdubbelde rasch. Er werd een gebouw gehuurd in de Koningin-Victoriastraat, dat
in Februari 1909 feestelijk werd ingewijd en waarin de boekerij werd gehuisvest,
welke door de Boekencommissie herhaaldelijk werd aangevuld.
Het is ondoenlijk in de beperkte ruimte, welke te onzer beschikking is, alles te
vermelden wat de afdeeling Kaapstad als bolwerk in den ‘Uythoeck’ in die 25 jaren
heeft tot stand gebracht en op welke wijze zij de saamhoorigheid tusschen Afrikaners
en Nederlanders heeft versterkt. Wij noemen hier slechts de kindermiddagen onder
leiding van mevrouw Loopuyt-Maas, de leestafel en boekerij, de zangvereeniging,
de in Juni 1908 gestichte rederijkerskamer ‘Aurora’, welke 3 Aug. 1909 voor het
eerst optrad, de kinderzangschool, de briefwisseling tusschen Afrikaansche en
Nederlandsche stamverwanten, eerst onder leiding van Mevr. Loopuyt, thans onder
die van Mevr. A.C. Boëseken, waaraan meer dan 1000 kinderen meededen, het
bevorderen van vlagvertoon, eerst met de De Ruyter, later met de Van Galen en de
vele kunstavonden en herdenkingen op nationale Nederlandsche en Afrikaansche
feestdagen.
Ook de talrijke bezoekers aan Zuid-Afrika, die steeds gastvrij door de afdeeling
Kaapstad werden ontvangen, hebben niet weinig tot de goede verstandhouding
1) Na den 2den vrijheidsoorlog, welke aan de groep Zuid-Afrika met zijn 5 takken een einde
maakte, kwamen achtereenvolgens tot stand de Afdeelingen Stellenbosch 10 Aug. 1906,
Zoutpansberg 11 Nov. 1906, Potchefstroom 17 Dec. 1906, Johannesburg 9 Januari 1908,
Bloemfontein 4 Febr. 1908, Standerton 1908.
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tusschen de beide stamverwante elementen bijgedragen. Van die bezoekers noemen
wij hier alleen onzen toenmaligen algemeenen voorzitter, dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
die de 2de vergadering van de afdeeling op 2 Maart 1909 bijwoonde.
De tegenwoordige Voorzitter, de heer J.L. Schoeler, heeft sedert 1921, toen hij
als Secretaris optrad, met onverflauwde toewijding zijn krachten en gaven in dienst
van de afdeeling gesteld.
En wij doen geen der andere bestuurders, vroegere en tegenwoordige, tekort,
wanneer wij naast den Voorzitter noemen Mevrouw E.M.C. Loopuyt-Maas, die van
de oprichting af deel heeft uitgemaakt van het bestuur en daarin een groote stuwkracht
was. Eenige jaren geleden werd haar daarvoor het ridderkruis der Oranje-Nassauorde
toegekend.
Wij wenschen de afdeeling Kaapstad met haar jubileum van harte geluk. Beproefde
vrienden van onze beginselen hebben in het land van de Goede Hoop stand gehouden,
‘vastgetrapt’, en ondanks onvermijdelijke tegenspoeden Afrikaners en Nederlanders
bijeengehouden in het streven naar cultureele ontwikkeling van onzen stam.
F.O.D.

Julianafeest te Kaapstad.
Het is mij aangenaam U te kunnen berichten, dat wij, na al de feesten en herdenkingen,
waarvan ik reeds melding maakte, ook den geboortedag van H.K.H. Prinses Juliana
waardig hebben herdacht. Het feest voor ruim 200 kinderen, met een groot aantal
moeders en onderwijzeressen is zeer goed geslaagd. Dank zij de vriendelijkheid van
de Consolidated African Theatres Ltd. was er daar een voorstelling van allergrappigste
rolprenten, waarover jong en oud zich heeft ‘slap’ gelachen. Terwijl de portretten
van de Prinses en de andere leden van de Koninklijke familie op het doek verschenen,
heeft Jonkheer Van Lennep de kinderen op vriendelijke en begrijpelijke wijze
toegesproken. De verrassingen en versnaperingen waren zoo overvloedig, dat wij
later nog een goede hoeveelheid o.a. aan het Kinderzendingshuis konden brengen.
Afrikaner scholieren hebben dit jaar op werkelijk verdienstelijke wijze Nederlandsche
liederen en voordrachten opgezegd. Vooral een aantal leerlingen van de
Westcliff-school blonken in dit opzicht uit en de heer De Kock, hoofdonderwijzer
van die school, werd daarvoor door den heer Van Lennep bedankt. Ook de ‘Jan van
Riebeeck’-leerlingen en die van mejuffr. S. Goldblatt kweten zich met glans van hun
voordrachten.
Er waren fraaie prijzen van allerlei aard en die werden door mevrouw Van Lennep
uitgedeeld. Boekhandelaars, met name Maskew Miller, Juta en de Hollands-Afrikaanse
Uitgevers Maatschappij (‘H.A.U.M.’) hadden groote hoeveelheden boeken gezonden,
zooveel, dat ze niet alle konden weggegeven worden. Mejuffr. Noortje Luijt bespeelde
de piano en alles ging vroolijk en hartelijk toe. De dames Rompel en Bodenstein
hadden geholpen met het aankoopen der prijzen, de dames Loopuyt, Schoeler, en
anderen hielpen vlijtig in alle opzichten, terwijl de schrijver dezes als gewoonlijk
met de leiding was belast. Fraaie platen van 't Koninklijke Huis en van Willem den
Zwijger werden rondgedeeld.
Het was in alle opzichten een geslaagd feest.
J.L. SCHOELER.
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Afdeelingen
's-Gravenhage en Omstreken.
Een nieuwe gewaarwording was het wel voor de Afd., dat herhaaldelijk achter het
nieuwe vaandel, de Drie Barken op oranje-grond, opgetrokken werd om uiting te
geven aan de gezamenlijke nationale gevoelens. Naar de volkshulde te Delft togen
de leden in grooten getale, ook trok de Afd. in optocht naar de plechtige kranslegging,
die 22 April op het Plein te 's-Gravenhage bij het standbeeld van den Zwijger in
tegenwoordigheid van het Koninklijk huis plaats had. Ten derden male werden de
leden tot het vormen van een stoet opgeroepen bij de hulde, die op 1 Mei door een
groot aantal vereenigingen aan Prinses Juliana werd gebracht. Tevoren hadden in de
Willemskerk verschillende sprekers gewezen op de genegenheid, die het volk heeft
voor onze Prinses. In herinnering werd gebracht, dat zij den stoot heeft gegeven tot
de oprichting van de Crisis-Comité's en hierin getoond heeft, als een echte Oranje
in tijd van nood op de bres te staan. Vervolgens trok een lange stoet naar het Paleis
en ook de Haagsche Afdeeling bracht daar aan de Prinses haar vaandelgroet.
Na afloop vereenigden de leden zich in Pulchri, waar thee werd rondgediend. Bij
de toespraken werd er op gewezen, dat het Verbond op 1 Mei juist 35 jaren had
bestaan, hetgeen tot spontane uitingen, ook van Vlaamsche en Indische zijde
aanleiding gaf.

Herdenking 35-jarig bestaan A.N.V.
De wensch kwam op, den 35-jarigen geboortedag nog op meer nadrukkelijke en
luisterrijke wijze te vieren. Dit had 3 Juni plaats in de groote zaal van Twee Steden,
die hiertoe door een hoofdzakelijk uit jongeren bestaande commissie feestelijk was
versierd. Een talrijk gehoor was opgekomen, w.o. ettelijke afgevaardigden van
bevriende vereenigingen. De Afdelingsvoorzitter, Mr. A.B. Cohen Stuart, begon met
een woord van herdenking, gewijd aan den overleden Zuid-Afrikaanschen gezant,
den heer D.J. de Villiers, die zich altijd een trouw vriend van het Verbond had
getoond. Hierna besprak hij de oprichting en het streven van het Verbond. Ging het
vroeger veelal om het bijeenhouden van de uitgezwermde leden van onzen stam,
tegenwoordig spreekt de beteekenis van het Volksbestaan zeker niet minder sterk,
nu de behoefte aan trouwe saamhoorigheid in een moeilijken tijd zich zoozeer doet
gevoelen.
Het muziekprogramma werd geopend door het Gemengd Koor Concordia uit
Rotterdam, dat op uitstekende wijze een aantal Nederlandsche liederen ten gehoore
bracht. Vervolgens gaf Kees IJsselstijn, begeleid door A.v.d. Meij, eenige
cello-nummers ten beste, waaronder een eigen toondicht, dat voel waardeering vond.
Hierop voerde Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler het woord namens het Hoofdbestuur
van het Verbond. Hij sprak met lof over het vele werk, in verloop van tijd door de
Afdeeling 's-Gravenhage verricht, en bracht voorts leven en daden van verschillende
toegewijde voorgangers in herinnering, in het bijzonder H. Meert en Dr. Kiewiet de
Jonge. Na enkele grepen gedaan te hebben uit de geschiedenis van het A.N.V.,
eindigde hij met een wiarme bede voor den bloei der vereeniging.
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De heer J.N. Pattist, voorzitter van Groep Nederland, zette uiteen, hoe door een
samenloop van omstandigheden Nederland geworden is tot het middelpunt van het
leven van den Nederlandschen stam, welks gebied zich in Europa uitstrekt van
Duinkerken tot den Dollard. Spr. uitte de hoop, dat ons land zijn taak als ‘Moederland’
in onzen stam steeds beter zal weten te vervullen en zag voor zijn geestesoog reeds
de viering van het 50-jarig bestaan opdoemen, waarbij naar hij hoopte, de geheele
stam vertegenwoordigd zou zijn om een welvolbracht tijdperk van samenwerking te
vieren.
Namens den Bond van Tooneelschrijvers wenschte de heer A. Heyting, het Verbond
voorspoed, waarbij hij tevens den wensch uitte, dat ook het Nederlandsch tooneel
steeds de aandacht van het Verbond zal mogen hebben.
Verdere muzikale medewerking werd ten slotte nog verleend door Mej. Martha
Stam, begeleid door Henk Endt. Ook dit gedeelte viel zeer in den smaak. Het
Verbondslied van Hullebroek, dat tot slot werd gezongen, werd door allen staande
aangehoord.
De uitvoering werd besloten met een gezellig samenzijn, en een nadansje, waarbij
vooral de jongeren zich niet onbetuigd lieten.

Boekbespreking.
Prof. Dr. A.A. van Schelven: WILLEM VAN ORANJE. Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink en Zn. 1933.
De moderne biografie is in Nederland nog weinig doorgedrongen, bij wat zich als
zoodanig aandient, gaat vaak de persoon schuil onder den tijd, waarin hij leeft. De
schrijver weidt uit over alle gebeurtenissen, die zijn voorgevallen in de jaren des
levens van zijn hoofdpersoon, ook al hebben deze weinig of geen invloed gehad op
diens persoonsvorming. Prof. Blok b.v. in zijn biografie van den Prins wijdt den lezer
in in het geheele wordingsproces onzer Republiek. Na lezing van dit boek houden
wij de herinnering aan veel vergaderingen, deliberaties, sententiën enz., niet aan een
mensch; zijn Prins gaat gebukt onder den last niet van jaren, maar van ordonnaneiën.
Des te meer mogen wij ons verheugen over het boek van Prof. Van Schelven. De
Duitscher Kotzde schreef een boek: Wilhelmus von Nassauen: Ein Mann und ein
Volk; Prof. van Schelven geeft alleen Willem van Oranje: Ein Mensch mit seinem
Widerspruch. Tal van feitelijkheden, die de lezer denkt aan te treffen, omdat hij die
als belangrijk in den tijd heeft geleerd, vindt hij niet; geen woord wijdt de schrijver
b.v. aan de Hollandsche staatsregeling, die in de jaren rond 1575 werd vastgesteld;
de inneming van Den Briel wordt niet vermeld, evenmin het verraad van Anjou
besproken. Maar wel spreekt hij uitvoerig over die stroomingen, welke 's Prinsen
leven richting hebben gegeven. De houding van den Prins in zake de
godsdienstkwestie bij zijn tweede huwelijk b.v. wordt ons verklaarbaar, als wij letten
op het groote getal z.g. Nicodemisten (d.z. zij, die een verzoening tusschen de beide
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gezindten mogelijk achtten en de waarde van de uiterlijke vormen laag schatten),
die in 's Prinsen onmiddellijke omgeving leven. Van belang is ook, dat in dezen tijd,
nu zoo vaak partijbelang 's Prinsen streven verengt, de schr. duidelijk aantoont, dat
volkssouvereiniteit nooit zijn doel is geweest; de Staten waren een college van steun
voor den Landsheer, niet van controle.
Tot het uiterste blijft de Prins ‘met voorsichticheyt doch met vigeur’ vasthouden
aan deze idealen van tolerantie en eenheid van het gemeyne Vaderlant.
De groote waarde van dit boek ligt hierin, dat niet een dier liberalen, die in den
Prins slechts een staatsman zien en al zijn handelen uit staatkundige motieven
verklaren, deze biografie heeft geschreven, doch iemand die weet dat godsvertrouwen
dieper menschelijk is dan staatkunde en die het religionis causa ook van den Prins
zelf durft zeggen. Van de vroege Middeleeuwen af tot heden is het Nederlandsche
volk een religieus volk geweest, en alleen hij, die de beteekenis van de religie kent,
kan de geschiedschrijver van dit volk en van zijn leiders zijn.
Sprekend over Alva, merkt de schr. op, dat dezen man slechts één ding ontbrak
om een groot man te zijn, n.l. menschelijkheid. De Prins is, ook al is zijn portret
ontdaan van het ‘vieil or’ van den aanslag, die ons lief was geworden, eerst en vooral
mensch. ‘Een staatsman van groote bekwaamheid, maar niet zonder fouten. Een
oprecht Christen, maar die meermalen niet handelde, zooals het een Christen past.’
Alle mannen en vrouwen, wien het recht en de taak der Nederlandsche nationaliteit
in de wereld ter harte gaat (aan hen is dit boek opgedragen) kunnen diep dankbaar
zijn, dat Prof. Van Schelven hun heeft gegeven ‘de aanraking met een levend en
strevend menschenkind, die ons de goede, zuivere historische sensatie geeft, die
kernachtig: niet slechts een wil tot weten, maar ook een wil tot bouwen, genoemd
is!’
Rotterdam, 18 Mei 1933.
M.G. SCHENK.
***

De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn. en de Rotterdamsche Lloyd, door
A. Hoynck van Papendrecht. Uitgegeven ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de naamlooze vennootschap Rotterdamsche
Lloyd Rotterdam MCMXXXIII.
Het Nederlandsche volk is een zeevarend volk. Zoo leerden wij op de lagere school
en als wij, ouder geworden, dat herhalen, denken wij - onder den invloed van de
woorden misschien - in de eerste plaats aan het ‘scheepsvolk’. Dat is ook goed, want
zonder de stoere kracht in hun stevige handen, het plichtbesef, den moed en de
doodsverachting in hun eenvoudige harten zouden wij niet ver varen.
Maar dit boek spreekt ons van de even onmisbare leiders van een groot
scheepvaartbedrijf, het Rotterdamsche geslacht Ruys, welks stamvader, Willem Ruys
Jan Daniëlszoon ons,
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bij het openslaan van het boek, met zijn ernstigen kop tegemoet treedt.
De reederij onder directie van Willem Ruys bracht in 1839 het barkschip Cornelis
Wernard Eduard in de vaart naar Java, en uit die reederij ontstond op 15 Juni 1883
de Rotterdamsche Lloyd, die nu, 50 jaar later, niet in de vaart heeft, helaas, maar
toch de beschikking over een vloot van 12 stoom- en motorschepen voor den
maildienst, metende te zamen 112000 registerton en 35 stoom- en motorschepen
voor den vrachtdienst, te zamen 231000 ton.
Van dien reusachtigen groei nu geeft het gedenkboek de geschiedenis in sobere
mededeelingen en nuchtere cijfers, maar voor wie daarachter schouwt, is het een
verhaal van durf en ondernemingsgeest, van vooruitzien en volharding ondanks
tegenspoed, dat den mensch in dezen somberen tijd opheft en moed geeft voor de
toekomst.
Van ‘volharding ondanks tegenspoed’ is wel een treffend voorbeeld, dat het eerste
schip van de in 1875 uit de zeilreederij ontstane stoombootreederij Rotterdamsche
Lloyd, de G r o n i n g e n , den 6den Januari 1876 op de Maasvlakte strandde op zijn
eerste thuisreis. Toch werd in 1876 de D r e n t h e gebouwd. De intusschen in April
1875 voor het eerst uitgevaren tweede boot der reederij, de F r i e s l a n d , verging in
1877 met man en muis op de Spaansche kust. Maar de reederij gaf het niet op, bouwde
in 1878 de O v e r i j s e l , die op 15 Juli 1879 bij Kaap Guardafui totaal verloren ging.
Wie na zulke rampen hardnekkig de eenmaal op zich genomen taak voortzet, doet
dat zeker niet in de eerste plaats voor het gewin, maar wordt gedreven door een
onwankelbaar geloof in eigen kracht.
Een paar cijfers mogen hier gegeven worden, vooral ook om de nationale beteekenis
van zulk een bedrijf in het licht te stellen.
Het eerste barkschip in 1839 kostte 86000 gulden, het laatste motorschip de
D e m p o 10 millioen. Aan bouw en uitrusting van de schepen besteedde de
Rotterdamsche Lloyd in totaal 186 millioen, waarvan het overgroote deel in
Nederland, o.a. 97 millioen alleen aan de werf De Schelde.
In één jaar, en nog wel in het crisisjaar 1931, kwam aan Rotterdam en haar
bevolking aan havengelden, salarissen, loonen en uitrustingskosten een som van 9
millioen ten goede.
De maatschappij heeft voor pensioen aan het personeel en aan hun weduwen een
ondersteuningsfonds gesticht met een kapitaal van 5 millioen.
Bij de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het Postcontract met
de Mij. Nederland en de Rotterdamsche Lloyd in 1892 bestreed Keuchenius in de
Tweede Kamer de verhooging van de waarborgsom voor het brievenvervoer van
2400 tot 4000 gulden voor elke uitreis en voor elke thuisreis (de Fransche mail kreeg
4.000.000 gld. per jaar!), maar hij zeide daarbij toch:
‘Uit het vorig contract, Mijnheer de Voorzitter, is overgenomen art. 2,
betreffende de verplichting voor den aanbouw van schepen hier te lande.
Aan de Maatschappij ‘Rotterdamsche Lloyd’, Mijnheer de Voorzitter,
moet hulde worden gebracht, dat zij reeds van den aanvang af zich heeft
beijverd om der Nederlandsche nijverheid tegemoet te komen, en die
nijverheid te verkiezen boven die in den vreemde. Reeds 7 schepen zijn
door die Maatschappij in de vaart gebracht, welke gebouwd zijn op de
werf van de Nederlandsche Maatschappij ‘De Schelde’.
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En in de Eerste Kamer, bij de behandeling van dat wetsontwerp, vlocht Fransen van
de Putte deze woorden in zijn redevoering (deze golden voor beide
stoomvaartmaatschappijen):
De mannen, die aan het hoofd van de ondernemingen staan, zijn geen
vreemdelingen, geen concessiehunters, om de verkregen concessie zoo
spoedig mogelijk voordeelig van de hand te doen, maar mannen van het
vak, bij uitnemendheid wakker, actief en ervaren. Niet alleen dat de
Nederlandsche vlag van hunne schepen waait, maar zij zijn zelven
Hollanders in hart en ziel. Ik heb dit in moeilijke jaren ondervonden, toen
zij, nog op lang niet voldoende geoutilleerd, dag en nacht, steeds bereid
waren de Regeering ten dienste te staan. In weinige maanden moest een
tot nog toe ongekend aantal troepen, tal van goederen: voedingsmiddelen,
hospitaalbehoeften, geweren, batterijen, artillerie, dynamiet, gevulde
granaten, dekken, encrombreerende stoombarkassen enz. enz. naar Indië
vervoerd worden. En toen, Mijnheer de Voorzitter, heb ik ondervonden,
dat diezelfde mannen, altijd bereid en gereed, geen misbruik hebben
gemaakt van de gunstige positie, waarin zij verkeerden om de Regeering
te duur te laten betalen. Ik heb gemeend dit getuigenis, eene schuld van
20 jaren, thans op het juiste oogenblik te moeten afleggen.
Wij dachten een boekbespreking te gaan schrijven, maar het is, in eenvoudig proza,
een loflied geworden op een staal van Neerlands volkskracht.
B.

Mededeelingen
Nieuwe vertegenwoordigers.
Voor Australië heeft het Hoofdbestuur twee nieuwe vertegenwoordigers benoemd:
den heer W.K.A. Burghardt te Melbourne en den heer H.P. Buisma te Hamilton-New
Castle.
***

Universitaire vacantiekursus te Gent.
Van 4 tot 9 September e.k. wordt de jaarlijksche vacantiekursus der Faculteit
Wijsbegeerte en Letteren van de Universiteit Gent gehouden. Inschrijving: 30 Frank
op postcheckrekening 1113 18 (Clement Tréfois, Ledeberg). Op aanvraag wordt
nachtverblijf met ontbijt verstrekt in de Staatsnormaalschool tegen 7.50 Fr. daags.
MAANDAG 4 SEPT. De huidige stroomingen in de Literatuur (Proza), door Prof.
Dr. Van Roosbroek (Colombia Universiteit New-York). Het oude Gent, door Prof.
Dr. Van Werveke (Univ. Gent.) met bezoek aan de stad. Gezellig samenzijn. De
Vlaamsche Muziek van Heden, met uitvoeringen: door Prof. Dr. Van der Mueren
(Univ. Gent.)
DINSDAG 5 SEPT. De huidige stroomingen in de Literatuur (Lyriek), door Prof.
Dr. Foncke (Univ. Gent). Moderne Strekkingen in de Bouwkunde door Prof. Ing.
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Leurs (Univ. Gent). De heerschende Tendenz in de Anglo-Amerikaansche Sociologie
door Mr. Versichelen (Gent). De huidige Film door Mr. Langui (Gent).
WOENSDAG 6 SEPT. Uitstap: Bezoek aan Ninove, Caster, Kasteel van Gaasbeek,
Tervueren (inschrijving 30 Frank).
DONDERDAG 7 SEPT. Grepen uit ons huidig Economisch Leven door Prof. Dr.
Miry (Univ. Gent). De huidige Strekkingen in de Aesthetica door Prof. Dr. De Bruyne
(Univ. Gent). Boottocht naar St. Maartens Laethem (Inschrijving 10 frank).
VRIJDAG 8 SEPT. De huidige Stroomingen in het Recht door Prof. Dr. Victor
(Univ. Brussel). De Hoofdlijnen van het huidig natuurwetenschappelijk Wereldbeeld
door Prof. Dr. Block (Faculteit der Wetenschappen, Univ. Gent). De huidige
Stroomingen in de Duitsche Sociologie door Mr. V. Leemans (Steke).
ZATERDAG 9 SEPT. De huidige Stroomingen in de Wijsbegeerte door Prof. Dr.
De Vleeschauwer (Univ. Gent). Naar keus bezoek aan de Gentsche Musea onder
leiding van Prof. Dr. De Keyser (Univ. Gent).
Het Secretariaat, Lange Meire 14 te Gent, beantwoordt gaarne alle vragen om
inlichtingen.

Nieuwe Leden
Groep Nederland.
G.N. Nelemans, Ontvanger der Registratie,

Oostburg.

Klaaijssen, Hoofd der School te St.-Kruis,

Aardenburg.

P.A. Bril, Ambtenaar ter Secretarie,

Oostburg.

Allen opg. door het best.
der Afd.
Ds. D. Boer, Jan van Nassaustraat 111,

West-Zeeuwsen
Vlaanderen.
's-Gravenhage.

Opg. door den heer J.N.
Pattist, 's-Gravenhage.
Mr. T. de Jong, Avenue Concordia 33,

Rotterdam.

Mevr. Douairière A.M. Reuchlin-Elink Schuurman,
Calandstraat 53,

Rotterdam.

B. Langendoen, Randweg 63a,

Rotterdam.

Miel Kavelaars, Mathenesserlaan 219,

Rotterdam.

N. Weyer, Linker Rottekade 143b,

Rotterdam.

B.J. Richters, Bergschelaan 234,

Rotterdam.

Joh. H. Savert, Aelbrechtskolk 9,

Rotterdam.

Allen opg. door het bestuur Rotterdam.
der Afd.
Dr. J.W.C. Goethart, Witte Singel 69,

Leiden.

Mej. Dr. Jacoba H. van Lessen, Stationsweg 45,

Leiden.
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E.A.F. Blokhuis, Mesdagstraat 104,

's-Gravenhage.

Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk, Fred. Hendrikplein 's-Gravenhage.
4,
Mej. M.C. Karsten,

Terborg (Gld.)

Wereldbibliotheek-Vereeniging
Secr.: J.C. Winterink, Jozef Bussum.
Israëlslaan 34,
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Groep Vlaanderen.
Mevr. S. Cornille-De Snerck, Le Chenois 4,
Hennuyères
(Henegouwen).
Opg. door het Bestuur van
Groep Vlaanderen.
Mevr. W. Coussernent, Berthelotstr. 63,

Vorst-Brussel.

J. van Eysden, Bockstaellaan 186,

Laken.

J. Held, Van-Aerdtstraat 8,

Antwerpen.
Allen opgegeven door den Brussel.
heer M.J. Liesenborghs,

Groep Nederlandsche Antillen.
S.J.J. Sing, Gouvernementsambtenaar,

Aruba.

Opg. door het Bestuur van
Afd. Aruba.
J.R. Jonkhout, Groot Kwartier 41,

Curaçao.

Opg. door het bestuur van
Groep Ned. Antillen.

Groep Nederl.-Indie.
Mevr. E.v. Heemskerck-Deux,
Pakoeningratan 74,

Jogja (Java).

Buitenland.
C. de Wet Marais, p/a. Carey's, Maitlandstraat,
Bloemfontein (Z.Afr.).
C.F.M. Wilcocks, Aliwalstraat 81,

Bloemfontein (Z.Afr.).

Mevr. Wilcocks, Aliwalstraat 81,

Bloemfontein (Z.Afr.).
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Mej. Sofie Postma, Sentrale Hoërskool,

Bloemfontein (Z.Afr.).

A. Bosman, Sentrale Hoërskool,

Bloemfontein (Z.Afr.).

J.P. Rossouw, 38 Kellnerstraat,

Bloemfontein (Z.Afr.).

Mevr. J.L. Henning, St.-Georgestraat 91,

Bloemfontein (Z.Afr.).

Jennie Lubbe, Eerste Laan 22,

Bloemfontein (Z.Afr.).

Helgaard Lubbe, Ouderwijzer,

Thaba 'Nchu (Z.-Afr.).

Allen opg. door het bestuur Bloemfontein.
der Afd.

Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het Buitenland.
Avon (S. Dakota,
V.S.v.N.-A.)

G.G. Th. Leih Jr.,

P.B. 444

Barcelona (Spanje),

Ary Kriens,

Pasaje Domingo 9.

Barquisimeto (Venezuela), Joh. de Veer,

Consulair agent der
Nederlanden.

Berbice (Talorgie Br.
Guyana)

J.D. Eggink,

t/k. Postoffice Eversham,
Corentyne Coast.

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.

Bordeaux (Gironde)
(Frankrijk)

Mevr. A.A.C. de
Groot-Van Pienbroek,

Hotel de Bayonne 15 Cours
de l'Intendance.

Budapest (Hongarije),

J. Vreede, Vice-Consul der VIII Ullöi ut 4.
Nederlanden

Cairo (Egypte),

W.J. Lugard,

Société Sultanienne
d'Agricultare.

Caracas (Venezuela),

A.J. Tiddens,

Kanselier v.d.Ned. Legatie.

Carambehy(Brazilië),

Jac. Voorsluys,

Caixa Postal 135, Parana
5, Ponta Grossa.

Colombo (Ceilon),

E. Reimers,

Gouv. Archivaris.

Comodoro Rivada-via,
(Argentinië),

J.F.M. ter Ellen,

Casilla de Correo 155.

Delhi (N.Y., V.S.v.N.A.)

IJsbrand Mostert,

Franklin Road.

Detroit (Michigan
V.S.v.N.A.)

C. van Raaphorst,

8532 Sherwood Ave.
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Durban (Natal, Z. Afrika). J.P. Kakebeeke,

Consul der Nederlanden.
P.B. 1529.

Ermelo (Transvaal, Z.
Afrika),

Sj. Alkema,

P.B.8.

Frankfort a/d. Main
(Duitschl.),

E.T. Piersma

Eschersheimer Landstr.
345.

Genève (Zwitserl.)

Dr. J.A.v.d. Wijk,

Châlet de Hofwyck,
Cologny.

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.

Hamburg (Duitschland),

C.J. Holtzapffel,

Secr. v/h. Consulaat
Generaal d. Nederl.
Johnsallee 30.

Hamilton (N.S.W.
Australië),

Ir. H.P. Buisma,

Manager Electric Lamp
Manufactory.

Havana (Cuba),

J.H. Diederik,

t/k. Holland-Amer.-Line,
P.B. 1231.

Hongkong (China),

Secretaris van de
Hollandsche Club,

p/a Ned Ind. Handelsbank
N.V.

Ismaïlia (Egypte),

J. Boon,

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

Istanbul (Turkije),

H. Goemans,

American Turkish
Investment Corporation.
P.0.B. 1064. Kakaköy
Palas, Galata, Istanbul.

Johannesburg (Transvaal
Z.-Afr.)

H. Altmann,

Postbus 1005.

Keulen (Duitschland)

P.S. Göbel,

Deichmannhaus.
Bahnhofvorplatz

Leipzig (Duitschland)

H.H. ter Meer,

Kochstr. III, Leipzig, S. 3.

Madison (Wiscon-sin,
V.S.v.N.A.),

Mej. C. van Kooy,

Kennedy Manor,
Langdonstr.

Maracaïbo (Venezuela),

J.J.L. van Schaijk,

The Caribbean Petroleum
Co.

Melbourne (Victoria
Australië),

W. Burghardt,

130 Grey Str. East.
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Mexico D.F.,

C. Walraven.

Calla Gante, Apartado
Postal 417.

Minneapolis (Minn.
V.S.v.N.A.)

Lambert G. Wilten,

118 So Sixth Str.

Neerlandia (Alberta,
Canada),

C. Ingwersen.

Newport-News
(V.S.v.N.A.)

E.D.J. Luening,

Vice-Consul der Nederl.
P.B. 315.

Nice (Frankrijk),

E.R. Boumeester,

Rue Verdi 31.

Norden (Oost-Friesl.
Duitschl),

Ds. A.C. Leendertz,

Nijlstroom (Transvaal).

G. Bakker,

P.B. 22.

Paarl (Kaap-provincie,
Z.-Afr.),

W.A. Joubert,

Directeur v/h.
Opleidingskollege.

Panama (Rep. Panama),

A.A. Sasso,

P.B. 383

Pretoria (Transvaal, Z.
Afr.),

Prof. Dr. M. Bokhorst,

P.B. 988

Rome (Italië),

A.H. Luydjens,

Instituto Olandese, Valle
Giulia.

Roncq(N.Frankrijk),

J.M. Gantois,

10 Rue des Arts.

Salisbury Rhodesië Z.
Afr.),

(Zuid L.G. Vuyk,

P.B. 466.

Shanghai (China),

L.C. Kutsch Lojenga,

t/k. Ned. Handel Mij. P.B.
1550

Singapore (Straits
Settlements),

D. Loos,

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

Stockholm (Zweden),

J. Rippe,

Jakob Westingsgatan 1a

Sydney (N.S.W. E.
Australië),

Colaço Belmonte,

t/k. Kon. Paketvaart Mij.
P.B. 217.

Tampa (Florida,
V.S.v.N.A.),

J.R.v. Julsingha Blinck,

Vice Consul der Nederl.
P.B. 1113.

Tampico (Tamps Mexico), Chas. J. Möller,

Lista de Correos.

Turijn (Italië),

Consul der Nederl.,
Galleria Subalpina. piano
I o.

Dr. H.C. Holtz,

Uitenhage (Kaap-provincie H.Graphorn,
Z. Afr.),

P.B. 74

Vancouver (B.C. Canada), Jan Schretlen,

3405-31ste Avenue West.

Neerlandia. Jaargang 37

Wonderfontein (Transvaal K.J. Kerling,
Z.-Afr.)

Secr. der Adorf Coöp.
Landb. Mij. (postk.
Oberholzer)
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Algemeene Vergadering
Op Zaterdag 23 September 1933, des namiddags twee uur in het Gebouw Excelsior,
Zeestraat 57-59, Den Haag.
Na afloop der vergadering zal de geluidsfilm Bunschoten-Spakenburg worden
vertoond.
Gemeenschappelijke maaltijd.
Het Hoofdbestuur zal het op prijs stellen, indien de afgevaardigden en de leden zich
des avonds half zeven vereenigen aan een gemeenschappelijken maaltijd in huize
Anjema, Lange Vijverberg, 12.
Wie daaraan wenscht deelt te nemen, gelieve dat op te geven aan het hoofdkantoor,
Laan 34, Den Haag vóór den 18den September.
De kosten bedragen, zonder wijn, 2.50 gld.
De algemeene secretaris,
J.E. BIJLO.

De Nederlandsche Vlag.
De krachtige opleving van het nationaal gevoel in Nederland heeft o.m. ten gevolge,
dat de beweging om oranje-wit-blauwe vlaggen te gebruiken, sterk toeneemt.
Er is nu zelfs een vereeniging in het leven geroepen, die weliswaar, volgens haar
ontwerp-statuten, als algemeen doel heeft de liefde voor het Huis van Oranje aan te
wakkeren, maar zich blijkbaar als het meest nabijliggend doel gesteld heeft:
propaganda te voeren voor de oude prinsenvlag.
Het wordt nu derhalve tijd den toestand op vlaggengebied goed te overzien, want
wij zijn reeds aardig op weg twee nationale vlaggen te voeren, en daarmede het aantal
zonderlinge Nederlandsche gevallen met één te vermeerderen.
Ons vaderland heeft immers twee namen: Nederland en Holland, twee hoofdsteden:
Amsterdam, dat wij Nederlanders de hoofdstad noemen, en Den Haag, waar de
Landsregeering zetelt en dat mitsdien - zeer begrijpelijk - in het buitenland algemeen
als de hoofdstad aangemerkt wordt. Verder hadden wij twee volksliederen: 't
Wilhelmus en 't Wien Neerlandsch bloed, maar gelukkig heeft de Regeering daaraan
een einde gemaakt. En nu zien wij steeds meer de oranje-wit-blauwe vlag aan de
gevels en in de tuinen wapperen in plaats van de officieele kleuren.
Uit eerbied voor onze vlag mogen wij dezen toestand niet bestendigen.
Onder het rood, wit en blauw heeft ons volk 300 jaren geleefd, voor- en tegenspoed
gekend. Onze oorlogsvloten en legers trokken onder die vlag ten strijde; zij wapperde,
ook in den tijd van de grootste vernedering, onafgebroken in onze koloniën. Onze
altijd nog zeer belangrijke handelsvloot draagt haar tot in de verste uithoeken der
aarde; en onze onvolprezen K.L.M. dwingt eerbied voor haar af, overal waar haar
vliegtuigen verschijnen.
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Het gaat niet aan haar, nu zij nog altijd de Nederlandsche vlag is, als het ware weg
te drukken en te vervangen door de prinsenvlag.
Dat heeft; zij niet aan ons verdiend.
Onze voorouders, die na 1630 geleidelijk het oranje door rood vervingen, bleven
tòch spreken van de ‘prinsenvlag’. Zij bedoelden dus allerminst een manifestatie met
deze verandering, terwijl met den terugkeer thans tot het oranje wèl een manifestatie
bedoeld is. Men wil het oranje terug hebben in onze vlag.
Daarvoor is inderdaad veel te zeggen, maar wij mogen niet vergeten dat het geslacht
dat ons voorafging en het levende geslacht veel schuld hebben aan de verguizing
van het rood-wit-blauw. Onze voorouders gebruikten een rood, dat aan het diep-oranje
nauw verwant was, spraken dan ook van ‘oranje of rood’, en handhaafden het frissche
blauw. Maar tegenwoordig ziet men vele vlaggen met een fel roode bovenbaan en
een onderbaan van een blauw, dat het zwart nadert. Men lette echter op de vlaggen
onzer Marine met haar heldere mooie kleuren. Dit zijn de officieele kleuren. En er
zijn vlaggenfabrikanten, die prachtige rood-wit-blauwe vlaggen leveren.
Men mag ook niet voorbij zien, dat het (officieele) rood en het (officieele) blauw
de kleuren zijn van het wapen der Nassaus, zoodat men, het oranje in de plaats van
dit rood willende stellen, eigenlijk het doel voorbij schiet.
Terugkeer tot het oranje-wit-blauw (helder- niet zwartblauw) verdient nochtans
ernstige overweging, uit traditie en ook omdat thans de kleuren onzer vlag dezelfde
zijn als die in sommige andere landen. Maar dan ook alleen, wanneer het mogelijk
is de kleuren zoodanig samen te stellen, dat zij tegen den invloed van zon, lucht en
regen volstrekt bestand zijn1). Vroeger kon dat niet, en daarom alleen gingen onze
voorouders tot het rood over. Men zegt dat het mogelijk is de kleuren zoo sterk te
maken en dit ook reeds in het ge-

1) De heer J.C. Anker deelde ons, naar aanleiding van het stukje in het Juninummer over de
kleuren der Nederlandsche vlag, mee, dat hij op zijn vroeger schip Phobos van de Ned. Ind.
Tankstoombootmaatschappij de laatste 10 jaren het oranje, blanje, bleu voerde en dat deze
vlag op nationale feestdagen zoowat op alle zeeën heeft gewapperd.
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bruik gebleken is. Wij nemen dat gaarne aan, maar de vlaggen, die tot dusver in den
handel gebracht zijn, voldoen aan dien eisch meestal niet. Het is ergerlijk, dat men
de verschoten lappen, die oranje-wit-blauwe vlaggen verbeelden moeten, durft uit
te steken.
Terugkeer tot het oranje en het oorspronkelijke blauw heeft ook deze aantrekkelijke
zijde, dat Nederland en Zuid-Afrika dan weer dezelfde vlag voeren, al heeft
Zuid-Afrika ook in de witte baan een bijzondere versiering.
De beweging tot herstel der zuivere kleuren van onze prinsenvlag moge uit het
volk komen, best; maar men verandere niet onze vlag op eigen houtje. Het is de
Regeering, die ook in dezen beslissing en leiding geven moet door de kleuren der
vlag, die van de Rijksgebouwen wapperen moet, bij het Leger en de Marine gebruikt
moet worden, voor te schrijven. Dan volgt de burgerij vanzelf.
Maar dan hoede men er zich voor, ieder naar eigen liefhebberij, een oranje en een
blauwe kleur voor zijn vlag te verlangen.
Er is maar één oranje en één blauwe kleur toelaatbaar: n.l. zooals voor te schrijven
door de Regeering voor haar organen.
En ieder houde zich daaraan dan stipt, in de eerste plaats de vlaggenfabrikanten,
opdat wij eindelijk weer allen leven onder dezelfde Nederlandsche Vlag.
d.K.

Boeken-commissie
Mededeelingen van de afdeeling Boekverspreiding
Ophaaldienst. Deze blijft zich gunstig ontwikkelen. Verschillende nieuwe adressen
werden ingeschreven. Toch wekken wij leden, die nog geen leesstof aan ons afstaan
op, zich schriftelijk op te geven aan Laan 34 of telefonisch (112508).
De eigen wagen, waarmede deze dienst thans wordt verricht, blijkt een groote
verbetering te zijn. Ofschoon wel getracht wordt zooveel mogelijk de ophaling in de
eerste week der maand te doen geschieden, is het nu zonder kosten mogelijk
tusschentijdsche aanbiedingen, welke geen uitstel kunnen lijden, onmiddellijk af te
doen. De wagen heeft veel aandacht getrokken. Wij geven er bier een afbeelding
van.
Verzendingen. Behalve de maandelijksche postzendingen van pakjes tijdschriften
aan zeemanshuizen, militaire tehuizen, vereenigingen, enz. in den vreemde, konden,
ondanks den zomer- en vacantietijd, gedurende de maanden Juni tot en met Augustus
(116 kisten) verzonden worden aan de volgende adressen:
Het Werk der Nederlandsche Boeken en 74
Tijdschriften te Antwerpen
De Vlaamsche Opvoedings-Centrale
(VLOK) te Cappellen

15

Zeemanshuizen te Rotterdam

7

Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut 3
te Pretoria
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Lichtschepen op de Nederlandsche kust 3
Ned.-Indische Vereeniging Michiel
Adriaenszoon de Ruyter te Soerabaja

3

Universiteitsbibliotheek te Gent

3

Nederlandsche Bond in Duitschland

2

Nederlandsche Vrouwenbond te Katwijk 2
(voor de visschers)
Bethlehemskapel te Anderlecht - Brussel 1
Evangeliehuis te Meenen (Vlaanderen)

1

Ds. John Breman te Bengkajang, Borneo 1
St. Elisabeths Gasthuis, Curaçao

1

Bovendien werd, op verzoek van een lid in Nederland, een pakje boeken over
Nederland gezonden aan den heer J. van der Vliet, een zieke in het sanatorium te
Hamilton Ontario, Canada.
Leden. Sedert Januari van dit jaar boekten wij 31 Nieuwe leden. Wij wachten nog
op de opgaven van onze afdeelingen en groepen van het A.N.V., wier steun onmisbaar
is. Wie volgt?
Schenkingen. Er werd in de maanden Juni/Augustus veel leesstof ontvangen,
zoowel boeken als tijdschriften. In het bijzonder maken wij gewag van een flinke
hoeveelheid buiten dienst gestelde boeken van de Openbare Leeszalen te
's-Gravenhage en Haarlem en de R.K. Openbare Leeszaal te 's-Gravenhage.
Leiden. Onze medewerkster Mevrouw Dr. M. Kist - Bok, Boisotkade 9, Leiden,
overlegt met den heer J. Winsemius Jr. aldaar de regeling van het ophalen van leesstof.
De firma Gerzon werd bereid gevonden, deze eenmaal in de maand kosteloos te doen
afhalen. Aangezien de Afdeeling B.V. geen kosten kan maken voor plaatsen buiten
Den Haag is deze hulp van groote waarde.
Het werk in Vlaanderen neemt belangrijk toe. De beheerder van Het Werk der
Nederlandsche Boeken en Tijdschriften te Antwerpen, K. Fossey, Maaldersstr. 20,
was verplicht een magazijntje achter zijn huis te huren, omdat hij de uit Laan 34
gezonden hoeveelheid leesstof in zijn huis niet meer kon bergen, uitzoeken en
verzenden. Deze Afdeeling bedruipt zich geheel. De eerste 8 maanden van dit jaar
ontving de heer Fossey reeds 190 kisten. Ook de Vlaamsche Opvoedings Centrale
(VLOK) te Cappellen blijft dankbaar voor al het gezondene, tot September van dit
jaar reeds 53 kisten.
Ten slotte een woord van opwekking aan onze leden. Denk aan ons gironummer
(149431) voor een bijdrage en aan ons telefoonnummer (112508) voor opgave om
beschikbare leesstof te doen afhalen.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.
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De wagen voor het kantoor, in de deuropening de heer Fred. Oudschans Dentz, leider der Afd.
Boekverspreiding.

Neerlandia. Jaargang 37

115

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
VII.
Was in het voorgaande slechts sprake van z.g. ‘kleine kunst’: altaren, beelden,
sacramentshuizen enz., in het midden der 16de eeuw is, onder leiding van een
Nederlandschen bouwmeester, in het nabij gelegen Westfaalsche gebied een belangrijk
werk van ‘groote kunst’ gemaakt, n.l. het Slot Horst aan den straatweg Essen Altenessen - Carnops - Horst, thans midden in het mijngebied gelegen. Die
bouwmeester is geweest Arnt Johannessen, stadstimmerman van Arnhem, ook de
schepper van het bekende, thans gerestaureerde ‘Duivelshuis’ te Arnhem. Aangezien
zijn helpers, Laurens van Brachum en van de Vernukkens Hendrik en Willem, vader
en zoon, uit Calcar afkomstig waren, wordt het slot ook wel gerekend te behooren
tot de werken der ‘Calcarsche school’.
Helaas is van dit eertijds zoo rijke en fraaie kasteel nog slechts ongeveer een vierde
gedeelte overgebleven; de rest is reeds in 1850 en '51 afgebroken, omdat het kasteel,
volgens de bouwautoriteiten, dreigde in te storten. Ook het nog bestaande gedeelte
verkeert uitwendig in zeer verwaarloosden toestand; van het eertijds zoo schoone
beeldhouwwerk ter versiering is het meeste door den tand des tijds vernield. Inwendig
zijn nog enkele zeer mooie beeldhouwwerken gespaard gebleven, onder andere een
schouw van de hand van Willem Vernukken.
Gelukkig hebben de eigenaars een groot aantal bewaard gebleven stukken
beeldhouwwerk opgeborgen in een tegen het kasteel aangebouwde houten schuur,
die een waar museum vormt op het gebied van renaissancekunst. Drie fraaie schouwen
zijn weggevoerd en thans opgesteld op het kasteel Hugenpoot nabij Düsseldorf.
De geheele, zeer belangwekkende geschiedenis van het kasteel is uitvoerig
beschreven door Richard Klapheck, in zijn prachtwerk: ‘Die Meister von Schloss
Horst im Broiche’.
Naast een groot aantal foto's van de behouden stukken, bevat het ook teekeningen
omtrent het vermoedelijk oorspronkelijk uiterlijk van het gebouw en omtrent de
plannen tot restauratie, die in vroeger tijd hebben bestaan. De bouw begon in 1558
en de bemoeiingen van Arnt Johannessen hebben geduurd tot 1567; de verdere
afwerking is geschied onder leiding van den Franschen beeldhouwer Joist de la Court,
een leerling van den beroemden Jean Goujon. Dientengevolge draagt ook het
beeldhouwwerk uit de eerste jaren een ander karakter dan dat van de latere.
Arnt Johannessen was een leerling van de ‘Utrechtsche school’ van Colyn de Nole
en het ornamentieke werk uit de eerste jaren van den bouw draagt daarvan den
stempel. Colyn is ook bekend als de schepper van verschillende nog aanwezige
grafmonumenten, o.a. het epitaaf voor Joost Sasbout in de St. Eusebiuskerk te Arnhem
en het praalgraf voor Reinout van Brederode en zijn gemalin in de Protestantsche
kerk te Vianen. Tot de school van Colyn wordt ook gerekend Meester Vrederick,
die het interieur van de beroemde schepenkamer in het Raadhuis te Kampen heeft
tot stand gebracht.
Willem Vernukken is, zooals vroeger medegedeeld, later zelfstandig als architect
opgetreden, en is daarbij de klassicistische richting van Cornelis Floris gaan volgen.
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De bouw van het slot Horst is van belang geweest, niet alleen als de schepping
van een groot kunstwerk op zich zelf, maar ook omdat hij de aanleiding is geweest
tot het bouwen door de helpers en leerlingen van Arnt Johannessen, van eenige andere
kasteelen in Westfalen, alle van een min of meer Nederlandsch type, afwijkend van
de overige kasteelen. Van die kasteelen is er alleen nog veel van het oorspronkelijke
bewaard gebleven aan het Huis Assen bij Lippberg in den Kreis Beckum; de overige
zijn nagenoeg verdwenen of geheel verbouwd.
Ook Arnt Johannessen zelf verbouwde nog het kasteel Frens in den Kreis Bergheim,
weder in den stijl van Colyn en van Hans Vredeman de Vries.
Is dit Noordelijk Duitsche Rijngebied en het Zuidelijk deel van Westfalen dus
eenigermate een centrum geweest voor de bouwkunst onder Nederlandschen invloed,
hetzelfde kan gezegd worden van het Noord-Oostelijk daaraan grenzende
Westfaalsche gebied, vooral Hameln en Münster, en van het Wesergebied.
Wij zullen dit voorloopig laten rusten; in een volgend artikel komen wij daarop
terug.
Een enkele kolonie van het jaar 1621 verdient nog een afzonderlijke bespreking, n.l.
die van Friedrichstadt aan de Eider, de nederzetting van uitgeweken Nederlandsche

Voorgevel van het Slot Horst (Rich. Klapheck: Die Meister von Schloss Horst im Broiche).
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Remonstranten, die daar inderdaad een Nederlandsche stad hebben gesticht.
Bij de staatkundig-kerkelijke troebelen in de Republiek der Gëunieerde Provinciën,
die aanleiding hebben gegeven tot de terechtstelling van Oldenbarneveld en de
vervolging van zoovele, tot de partij der Remonstranten behoorende predikanten,
ambtenaren en regenten, heeft tot de verbannenen ook behoord Johan de Haen,
pensionaris van Haarlem. Hij heeft een toevluchtsoord gevonden op het gebied van
den zeer verdraagzamen hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein, die hem spoedig
daarna benoemd heeft tot raadsheer, en hem het kasteel Tönningen tot woonplaats
gaf. Deze begaafde en ondernemende, maar wel wat fantastische vorst had het plan
opgevat in zijn rijk een handelsstad te stichten aan de Noordzee. Dit is volstrekt geen
op zichzelf staand geval; de Duitsche vorsten en ook de Zweedsche koningen hebben
in hunne landen tal van steden gesticht; men denke bijv. aan Gothenburg in Zweden.
Het groote verschil van de bovenbedoelde stichting met die in Sleeswijk is echter
daarin gelegen, dat in de eerstgenoemde gevallen de stedenstichters een juist
staatkundig en economisch inzicht bezaten, waardoor hunne werken geslaagd zijn,
terwijl dit bij den Sleeswijkschen vorst ontbrak, waardoor zijn stichting: een havenstad
zonder achterland van beteekenis, op een mislukking is uitgeloopen.
Frederik wilde zijn stad bouwen voornamelijk voor

Schouw afkomstig uit het slot Horst. (Rich. Klapheck: Die Meister von Schloss Horst im Broiche).
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den handel op Spanje, waarbij hij, naar zijne meening, dan zeer in het voordeel zou
zijn boven de Republiek, die met Spanje in oorlog was, en hij minder dan deze, van
de onder den Spaanschen koning staande Duinkerker kapers te lijden zou hebben.
Als plaats voor die stad had hij uitgekozen een terrein, gelegen tusschen de Eider en
een zijtak van dat riviertje, de Treene, op korten afstand van de zee. Voor het
volvoeren van die plannen ontbrak het hem echter aan kapitaal, kooplieden, schepen
en scheepskapiteins. Door De Haen bekend gemaakt met de toestanden in de
Nederlanden, waar de, in zoo groote moeilijkheden verkeerende Remonstranten
onder hunne leden een groot aantal vermogende kooplieden met uitgebreide
handelsrelaties telden, knoopte hij met de leiders der uitgewekenen onderhandelingen
aan, om hen er toe te bewegen, aandrang op hun geloofsgenooten uit te oefenen, zich
op voordeelige voorwaarden in zijn land te vestigen. Voorloopig was het succes van
die onderhandelingen gering. Maar de zaak kwam in een beter spoor toen een
aanzienlijk Amsterdamsch koopman, Willem van den Hoven, ook wel Van Wedde
genoemd, een neef van Hugo de Groot, zich daarmede ging bemoeien. Over de
voorwaarden werd men het toen eens; Van den Hoven liet op eigen kosten
Hollandsche werklieden naar Sleeswijk overkomen, en in September 1621 was men
zoo ver, dat de eerste steen kon worden gelegd.
Hoewel de toevloeiing van uitwijkelingen nog niet heel groot was, ontstond er
toch langzamerhand een stadje, naar den landsheer genoemd, dat geheel in den
Hollandschen bouwtrant werd aangelegd, omringd en doorsneden door grachten,
waartoe men gebruik maakte van kanalen, die tusschen Eider en Treene gegraven
werden. De Treene werd afgedamd en door sluizen met de zee in gemeenschap
gebracht.
Aan Van Wedde, den leider der kolonie, die bij den hertog in hoog aanzien stond;
schonk deze verschillende monopoliën: voor steenbakkerijen, kalkovens en een
zoutkeet, aan de oprichting waarvan Van Wedde zich met veel ijver en geestkracht
wijdde. Ook liet hij voor de stad een wetboek samenstellen en verordeningen
opmaken, betreffende het bestuur, geheel volgens het model van die der Hollandsche
steden.
Hij had het bij dat alles verre van gemakkelijk; de omwonende bevolking, die zich
door de Hollandsche ‘indringers’ in hare belangen benadeeld achtte, was hem n.l.
weinig gunstig gezind, legde hem bij allerlei gelegenheden ernstige moeilijkheden
in den weg en dreigde zelfs herhaaldelijk met brandstichting, zoodat de hertog meer
dan eens strenge maatregelen, tot bescherming van hem en de kolonisten treffen
moest. Ook van de kolonisten zelf ondervond hij lang niet altijd voldoende
medewerking; vaak zelfs tegenwerking.
Ten einde aan die moeilijkheden een einde te maken, stelde de hertog een
stadhouder aan, die namens den vorst, voortdurend ter plaatse het hertogelijk gezag
zou uitoefenen. Zijne keuze viel op een Utrechtsch edelman, Adolf van de Waal,
Heer van Moersbergen. Die keus was niet gelukkig en heeft den toestand niet beter
gemaakt; Van de Waal was voor die betrekking niet de geschikte persoon, toonde
weinig tact bij den omgang met de kooplieden, leden der vroedschap; tot voortdurende
moeilijkheden en onaangenaamheden heeft dat aanleiding gegeven, en dat is zoo
gebleven tot de stadhouder in 1635 zijn ontslag nam.
De inrichting van het stadsbestuur was, zooals gezegd, geheel volgens het model
van de Hollandsche steden: een aristocratische republiek. De bevolking bestond
echter niet alleen uit Nederlanders; ook vele Holsteiners en andere Duitschers
vestigden zich in de stad,
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doch de aanzienlijke families waren alle Nederlandsche; zij vormden het patriciaat
en de regeerende klasse.
Op het gebied van den handel heeft de hertog verstrekkende plannen gehad; niet
alleen had hij het oog

Hollandsche huizen aan de markt te Friedrichstadt.

op den handel met Spanje; zelfs naar den Czaar van Rusland en den Sjah van Perzië
heeft hij gezantschappen gezonden, om met die Oostersche potentaten
handelsverdragen te sluiten; maar het succes is onbeteekenend geweest. Ook de
handel met Spanje beantwoordde niet aan de hooggespannen verwachtingen. Na
langdurige onderhandelingen kwam men in 1627 tot een handelstractaat; daarbij had
de Spaansche regeering bedongen, dat te Friedrichstadt een rijkscommissaris namens
haar verblijf zou houden, met zeer vèrstrekkende bevoegdheden. Deze gingen zelfs
zoo ver, dat die commissaris te beslissen had wie tot verblijf in de stad zou worden
toegelaten en wie niet. Natuurlijk gaf dat aanleiding tot hoogst onaangename
verhoudingen zoo wel ten opzichte van het stadsbestuur als de landsoverheid. Het
is dan ook uitgeloopen op een langdurigen strijd tegen dien commissaris, welke
tenslotte tengevolge heeft gehad, dat de Spaansche regeering hem, als ongeschikt
voor zijn taak, teruggeroepen heeft. Of hij een opvolger gekregen heeft, is mij
onbekend. In alle geval is zijn vertrek voor de kolonisten een ware opluchting geweest,
evenals dat van den stadhouder van Moersbergen.
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Een groote opbloei van de kolonie is er echter niet op gevolgd. De handel bleef
een kwijnend bestaan leiden; de Duinkerkers, zich aan geen nationaliteit storende,
berokkenden groot nadeel, waar tegenover men weerloos stond; plunderende
krijgslieden veroorzaakten - hoewel het land in den 30-jarigen oorlog neutraal is
gebleven - af en toe veel last. Het is te begrijpen, dat verschillende Remonstrantsche
families, toen de omstandigheden voor hen, tijdens het stadhouderschap van Frederik
Hendrik, weder gunstiger waren geworden, er weinig voor gevoelden langer in
Friedrichstadt te blijven, en naar het vaderland terugkeerden; en dat waren juist de
flinkste en de meest vermogende. De overblijvenden waren over het geheel geen
menschen om zaken flink aan te pakken. De onderneming is dan ook op een
mislukking uitgeloopen; in plaats van zich tot een groote handelsstad, eene
mededingster van Amsterdam en Hamburg, te ontwikkelen, is Friedrichstadt een
onbeteekenend provinciestadje gebleven. Ook Willem van den Hoven, de stichter
der kolonie, die gedurende vele jaren zijn groote werkkracht en zijn aanzienlijk
vermogen ten dienste van de goede zaak had gebruikt, heeft doodarm en diep in de
schuld, de stad moeten verlaten.
Hoewel het Hollandsche aandeel in de bevolking na al die tegenslagen hoe langer
hoe kleiner geworden is, heeft toch het stadje nog twee eeuwen lang, naar het uiterlijk,
het Hollandsch karakter bewaard. Een aanmerkelijke verandering is daarin eerst
gekomen door de belegering in 1850, waarbij het voor het grootste gedeelte is
verbrand; veel schilderachtige gevels in Hollandschen renaissance-stijl zijn daarbij
verloren gegaan; bij den wederopbouw van de stad zijn zij meest door nuchtere, meer
moderne gevels vervangen. Toch maken enkele stadsgedeelten ook nu nog een sterk
Nederlandschen indruk. Het hiernaast voorgestelde stadsbeeld, ontleend aan het
Gedenkboekje bij het 300-jarig bestaan der stad in 1921, is dat van een stille
Hollandsche provinciestad, al is het waarschijnlijk niet meer het oorspronkelijke.
Het mooiste gebouw, dat dagteekent uit de eerste jaren na de stichting, is de ‘Oude
Munt’ (hoewel nooit munt in de stad geslagen is) ook wel ‘de Waag’ genoemd, dat
een tijdlang heeft gediend voor de godsdienstige bijeenkomsten der mennonieten;
een gebouwtje, dat door zijne verhoudingen en de schilderachtige uitvoering tot de
fraaiste overblijfselen der Hollandsche renaissance in Noord-Duitschland behoort.
Verder vindt men op het Remonstrantsche kerkhof nog enkele grafsteenen met
Nederlandsche opschriften, terwijl in verschillende gevels nog oude gevelsteenen
zijn aangebracht, jaartallen dragende van de eerste jaren van het bestaan der stad;
doch daarmede is de lijst van oudheidkundige monumenten in het stadje ten einde.
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Voorgevel van de Waag te Friedrichstadt.

Wat de bevolking zelf aangaat, heeft de stad haar Hollandsch karakter geheel
verloren. Reeds een halve eeuw geleden is de laatste nakomeling van de
oorspronkelijke Hollandsche bevolking overleden; zij is thans geheel Duitsch.
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Op één gebied is de stad bijzonder merkwaardig geweest, n.l. op dat der godsdienstige
verdraagzaamheid. De oorspronkelijke bevolking, welke die onverdraagzaamheid
aan den lijve heeft gevoeld, heeft dat ondervonden leed niet, zooals vaak geschiedt,
op anderen gewroken. In het octrooi betreffende de stichting van de stad was vrije
uitoefening van godsdienst bedongen, en men heeft zich daar trouw aan gehouden.
Remonstranten, Doopsgezinden, Lutherschen, Katholieken, Kwakers en Joden hebben
daar in vrijheid en verdraagzaamheid samen geleefd in een tijd, waarin elders nog
niemand er aan dacht, dat zoo iets mogelijk was. Zoo is dat onbeduidende, door
Frederik III en door Nederlandsche Remonstranten gestichte, stadje langen tijd
geweest een monument op ethisch gebied.
F.DEKKER.

Nederland
Groepsvergadering te Rotterdam op 1 Juli 1933
Aanwezig waren stemgerechtigde afgevaardigden van slechts 12 afdeelingen; voorts
2 leden van het Hoofdbestuur, 1 lid van den Raad van Bijstand, 4 leden van het
Groepsbestuur en 11 belangstellende leden.
Het verslag van de Groepsvergadering te Delft, gehouden op 1 April 1933, werd
goedgekeurd; aan het bestuur werd machtiging verleend gedurende 3 jaren, 100 gld.
's jaars af te staan aan het H.B., als bijdrage in de kosten voor het vestigen van een
buitengewonen leerstoel in Z.-A. taal en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, waarvoor intusschen Prof. Dr. G. Besselaar is benoemd.
Tot vertegenwoordiger van Groep Nederland op de Algemeene
Verbondsvergadering, te houden 23 September a.s. te 's-Gravenhage, werd benoemd
de heer F. Reysenbach; als diens plaatsvervanger de heer D. Roessingh van Iterson.
Bij de hoofdschotel van deze vergadering, behandeling

Groep deelnemers aan den boottocht voor de Veerpont te Schoonhoven.

van voorstellen of amendementen op het voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging
en aanvulling van eenige artikelen der Verbondswet, werd het vooraf rondgezonden

Neerlandia. Jaargang 37

amendement van de afd. 's-Gravenhage en Omstreken, artikels-gewijze behandeld
en met eenige wijzigingen aangenomen.
Besloten werd een rekest, ten doel hebbende het weren van aankondigingen van
rolprenten in vreemde talen. (Zie blz. 119), aan de regeering te zenden.
***
Na afloop van de vergadering vertrok een groot aantal verbondsleden met een
Spido-boot naar Schoonhoven. De vaart over Maas en Lek was prachtig en gaf
gelegenheid het typische Hollandsche landschap te bewonderen. Na aankomst werd,
voorafgegaan door de ‘Dietsche Blaesers’ uit Amsterdam, naar het Stadhuis
gewandeld, waar Burgemeester A.M. Nieuwenhuisen het gezelschap in de raadzaal
hartelijk toesprak.
De Voorzitter van Groep Nederland, de heer J.N. Pattist, dankte namens allen voor
de ontvangst. Vervolgens werd het sinds 1929 keurig herstelde Stadhuis bezichtigd,
waarbij het mooie gebouw en prachtige voorwerpen van edelsmeedkunst, de roem
van Schoonhoven, werden bewonderd.
De Groote Kerk en de in gang zijnde herstelling daaraan, werden bezichtigd,
waarna een korte wandeling gelegenheid bood het merkwaardige van dit
Oudhollandsche stadje in oogenschouw te nemen.
In een prachtig aan de Lek gelegen koffiehuistuin werd een koele dronk genoten,
gevolgd door een allergezelligsten maaltijd, waarbij de Dietsche Blaesers weder hun
onmisbaren steun verleenden.
Alvorens den terugtocht met de boot te aanvaarden, werd het gezelschap, staande
vóór de Veerpoort gekiekt, waarna hartelijk afscheid werd genomen van de
Bestuurders der Gemeente Schoonhoven, die er zoo buitengewoon in geslaagd waren,
den Verbondsleden een aangenamen dag in hunne stad te bereiden.
Aan de afd. Rotterdam komt veel lof toe voor het inrichten van dezen boottocht
en aan de Studenten uit Amsterdam voor hun veelvuldige muzikale opluistering.
D.R.v.I.
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Adres.
Aan Zijne Excellentie, den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
heeft het Bestuur van de Groep Nederland het volgende verzoek gericht:
Het Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond neemt
bij dezen de vrijheid de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op het steeds in
omvang toenemende euvel, dat films van buitenlandschen oorsprong, geheel en al,
zonder eenige poging tot vertaling, in een vreemde taal worden aangekondigd.
Het toch al betreurenswaardige en voor onze volksopvoeding zoo hoogst nadeelige
feit van het vertoonen van geluidsfilms in vreemde talen, wordt door deze vaak sterk
sprekende aankondigingen voor bioscopen, in advertenties, op aanplakbiljetten, in
trams, e.d. nog belangrijk versterkt.
Het voortdurend lezen en uitspreken van de slechts half begrepen titels en
bijzonderheden van deze rolprenten, met het daaraan vaak verbonden ‘film-jargon’,
leidt tot afstomping van het gevoel voor de eigen taal en tot verzwakking van het
juist thans zoo noodige gevoel van Nederlandsche eigenwaarde.
Naar de meening van het bovengenoemde bestuur ligt hier een taak voor de
Overheid, die op veler instemming zal kunnen rekenen.
Het Bestuur van de Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond
richt zich daarom tot Uwe Excellentie met het eerbiedig verzoek te mogen vernemen
of de thans bestaande wettelijke voorschriften niet reeds voldoende zijn om de
aankondiging van films in vreemde talen te verbieden. Zoo ja, dan verzoekt het
voornoemd bestuur Uwe Excellentie maatregelen in deze richting te treffen. In het
tegenovergestelde geval, verzoekt het Uwe Excellentie om alsnog dusdanige
voorschriften uit te vaardigen.
't Welk doende enz.
(w.g.) PATTIST, Voorzitter.
(w.g.) D. ROESSINGH VAN ITERSON, Secretaris.

Onze Kalender 1934.
De tijd snelt heen! Deze oude waarheid die immer nieuw blijft, wordt almee het
sterkst ondervonden door hen, die de menschheid van kalenders voorzien. Nauwelijks
hangt een nieuwe aan den wand of de samenstellers zijn al bezig de stof te verzamelen
voor den opvolger. En daar de Kalender Groot-Nederland zijn taak, om dagelijks
propaganda te maken voor de beginselen van het A.N.V., tot in de verste oorden van
den aardbol wil vervullen, als er maar Nederlanders of stamvermanten wonen, moet
hij tijdig klaar zijn, willen allen, die hem als een trouwen huisvriend weder tegemoet
zien, hem vóór den aanvang van het nieuwe jaar in bezit hebben.
Welnu, 1934 is gereed en kan reeds deze maand door de Schefferdrukkerij te
Dordrecht geleverd worden. Aan de uitvoering is wederom alle zorg besteed, al zal
het drukfoutenduiveltje onder de talrijke geschiedkundige aanteekeningen - voor
elken dag iets en voor elck wat wils - wel eens zijn slag hebben geslagen. Dat deed
het ook in den loopenden jaargang, waarin op 30 Juni de indruk werd gevestigd, dat
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Luit. Eilerts de Haan bij de expeditie van 1908 in Suriname om het leven is gekomen,
hetgeen eerst geschiedde bij de Corantijn-expeditie van 1910. Wij danken een
gebruiker van onzen kalender deze terechtwijzing. Gegronde kritiek is een der beste
vormen van waardeering.
Om andere critici voor te zijn: De drukker van jg. 1933 verwisselde de feiten van 15
en 16 Dec, tengevolge waarvan Dingaansdag een dag te vroeg wordt vermeld. Die
fout willen de gebruikers wel herstellen.
Leden van het A.N.V., bestelt kalender 1934 reeds nu bij de Schefferdrukkerij te
Dordrecht of het A.N.V. te 's-Gravenhage (Laan 34). De prijs is voor U slechts f
1.60.
v.S.

Vlaanderen
Onze taal op het doek.
Herhaaldelijk is in ons maandblad gewezen op het vervreemdings- en
verbasteringsgevaar, dat voor de taal en den geest in Vlaanderen besloten ligt in het
vertoonen van vreemde spreekfilms en het zoo goed als geheel ontbreken van
Nederlandsche klankrolprenten. Wat het Vlaamsche publiek in de bioscoopzalen der
voornaamste steden te zien en te hooren krijgt, zijn meestal Fransche spreekfilms of
in de Fransche taal hermaakte Amerikaansche films. Af en toe krijgt het ook een
Duitsche rolprent te zien, welke dan meestal verstaanbaar wordt gemaakt door het
drukken van zoogenaamd Nederlandsche teksten op de prent. Deze teksten zijn vaak
slordig gesteld en bevredigen, in het beste geval, het taalgevoel van den ontwikkelden
Vlaming slechts in onvoldoende mate. Ook het gewone publiek, in de meeste kleinere
steden van het Vlaamsche land, keert zich om deze reden van het bioscoopwezen af,
met het gevolg, dat de crisis welke het kinemabedrijf doormaakt, in de Vlaamsche
gewesten veel scherper wordt gevoeld dan waar elders ook.
Het blijkt echter, dat - naar de knappe Vlaamsche filmbespreker, Joris de Maegt,
onlangs in Het Laatste Nieuws wist te melden - eenige te Brussel gevestigde
verhuurfirma's van rolprenten, verscheidene films aan het ‘dubben’ zijn, wat beteekent,
dat deze films Vlaamsche dialogen krijgen, verzorgd door Vlaamsche tooneelkrachten.
De vraag is nu: zullen de extra-kosten aan de Vlaamsche ‘dubbing’ verbonden,
loonend zijn? Het antwoord is zeer twijfelachtig, indien het afzetgebied van deze
‘gedubte’ spreekfilms tot het Vlaamsche land alleen beperkt blijft. De kans op
welslagen zou natuurlijk veel grooter zijn, indien op dit terrein met Noord-Nederland
kon worden samengewerkt. Niet onmogelijk is het dus, dat deze moderne uitvinding,
welke een oogenblik een groot gevaar voor het behoud van den Vlaamschen volksaard
bleek in te sluiten, tenslotte nog een nieuw toenaderingswerktuig wordt voor al de
onderdeden van ons Nederlandsch taalgebied. Maar dan moet het samengaan van
Noord en Zuid op dit terrein zich eerst in woorden, die daden kunnen zijn, gaan uiten.

Vlaamsche Sprokkelingen.
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Als proef is dit jaar op 9 Juli te Antwerpen een Nationaal Vlaamsch Zangersfeest
gehouden, dat door duizenden Vlamingen werd bijgewoond. Het feest stond onder
de zoo deskundige als geestdriftige leiding van den componist Jef van Hoof.
Voortaan zal ieder jaar in de eerste helft van Juli een dergelijk feest worden op
touw gezet.
De onthulling van het borstbeeld van Julius Hoste Sr., in den Kon. Vlaamschen
Schouwburg te Brussel, heeft aanleiding gegeven tot een eenvoudige maar treffende
herdenking van dezen wakkeren voorman, wien de Vlamingen zooveel verschuldigd
zijn. De koning der Belgen, de minister van Openbaar Onderwijs, het College van
B. en W. der hoofdstad en andere autoriteiten waren vertegenwoordigd, evenals het
Willemsfonds, het Verbond van Vlaamsche tooneelvereenigingen, het Verbond van
VI. Tooneelschrijvers, het Werk
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Praalwagen, met het borstbeeld van Hendrik Conscience, in den optocht te Antwerpen ter herdenking
van den Gulden-Sporenslag.

Kindergeluk, de redactie van Het Laatste Nïeuws, de Groep Vlaanderen en de
afdeeling Brussel van het Algemeen Nederlandsch Verbond, enz.
Omtrent de benoeming van den nieuwen rector der Vlaamsche Universiteit te Gent
heeft de Belgische regeering nog altijd geen besluit genomen, hoewel de Katholieke
en de Socialistische Vlaamsche Senatoren, vele Vlaamsche Kamerleden, de Ver. van
Vlaamsche Hoogleeraren, honderden Vlaamsche kultuur- en strijdvereenigingen,
veel afdeelingen van het Verbond van Vlaamsche Oud-Strijders en Vlaamsche
Oorlogsinvaliden, de 150.000 deelnemers aan de jongste Bedevaart naar de graven
aan den IJzer te Diksmuide, enz. zich voor de candidatuur van prof. Frans Daels
hebben verklaard. Wordt prof. Daels niet benoemd, dan zal het voor iedereen duidelijk
zijn, dat in zekere Belgische regeeringskringen, die den doorslag geven, meer
beteekenis wordt gehecht aan kleinzielige politieke ‘intriges’, dan aan de geestelijke
en verstandelijke belangen van het Vlaamsche volk. De gevolgen van een dergelijke
regeeringsfout zouden dan wel eens voor velen, die het Vlaamsche gemoed niet
voldoende kennen, tot ernstige verrassingen kunnen leiden.
Voor de veertiende maal is de jaarlijksche Vlaamsche bedevaart naar den IJzer,
Zondag 20 Augustus, te Diksmuiden gehouden. Ruim 150.000 Vlamingen van alle
politieke gezindheid namen er aan deel. Ook uit Nederland waren heel wat
belangstellenden gekomen. Tijdens de plechtigheid had een internationale
bloemenhulde plaats, door vreemde oud-strijders aan de Vlaamsche gesneuvelden
gebracht en werd het tegen den grootschen Doodentoren geplaatste gedenkteeken
der gebroeders Van Raemdonck onthuld. Het was alles bij elkaar een zeer
indrukwekkende dag.
In de vacantiemaanden hebben duizenden toeristen den Vlaamschen Doodentoren
te Diksmuide-Kaaskerke bezocht. Meer dan 500 scholen uit het Vlaamsche land
begaven er zich eveneens heen en bezichtigden er tevens de indrukwekkende krypte
met de graven der zeven representatieve figuren uit den IJzertijd.
De zeer verdienstelijke Vlaamsche geleerde en letterkundige Dr. O. Dambre heeft,
in opdracht van het Comité voor de Jaarlijksche Vlaamsche Bedevaart naar de graven
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aan den IJzer, (Secretariaat, Wilfordkade 16, Temsche) onder den titel: ‘De Offergang
der gebroeders Van Raemdonck’, een bij Platteau te Antwerpen keurig gedrukt en
geïllustreerd boekje geschreven, dat zoowel in Noord-Nederland als in Vlaanderen,
in breede kringen moet worden gelezen. Gesteld in een geest van hechte liefde voor
de herinnering aan deze helden, die - beeld van antieke zielegrootheid - tijdens een
machtigen aanval op de Duitsche linies bij Steenstrate, door den schrijver zelf ook
medegemaakt, in elkanders armen sneuvelden, zal dit werkje aan velen den geest
der besten onder de Vlaamsche soldaten tijdens den wereldoorlog en tevens de
atmosfeer, waarin zij leefden en die vele naoorlogsche feiten en gebeurtenissen
verklaart, openbaren.
Ingevolge een ministerieel besluit, mogen de in moderne spelling geschreven
Vlaamsche gemeentenamen voortaan door het publiek bij het verzenden van
telegrammen worden gebruikt. Onze leden zullen zich herinneren, dat de lijst der
gemoderniseerde Vlaamsche gemeentenamen, zooals zij door de Kon. Commissie
voor Toponymie en Dialectologie en andere geleerde lichamen werd opgemaakt,
mede met den geldelijken steun der Groep Vlaanderen van het A.N.V. geruimen tijd
geleden reeds in druk is verschenen.

Zuid-Afrika
De Bijbel in het Afrikaans.
DIE BYBEL
DIT IS
DIE GANSE HEILIGE SKRIF
WAT AL DIE KANONIEKE BOEKE
VAN DIE

OU EN NUWE TESTAMENT
BEVAT
OORGESIT UIT DIE OORSPRONKLIKE TALE
EN
UITGEGEE IN OPDRAG VAN DIE GESAMENTLIKE
KOMMISSIE VERTEENWOORDIGENDE DIE DRIE
HOLLANDSE KERKE IN SUID-AFRIKA
GEDRUK VIR DIE

BRITSE EN BUITELANDSE BYBELGENOOTSKAP
GROENTEMARKPLEIN, KAAPSTAD
1933
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Deze sobere en gewijde mededeling behelst heuglik nieuws, dat van 1933 een
jaartal maakt in de cultuurgeschiedenis van Diets Zuid-Afrika. De Bijbel in het
Afrikaans is de sluitsteen in de cultuurkoepel, die zich welft over het taalgebied, dat
de trits Nederland - Vlaanderen - Zuid-Afrika voltallig maakt.
De geschiedenis van deze vertaling is reeds oud, bijna
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zo oud als de beweging ten gunste van Afrikaans als schrijftaal, die tot 1860 teruggaat.
In deze beweging traden al spoedig gangmakers op, vooral een drietal onderscheidde
zich: ds. S.J. du Toit, Arnoldus Pannevis en C.P. Hoogenhout, de beide laatsten
geboren Nederlanders, Pannevis (1838-'84) was in 1866 aan de Kaap geland, en daar
kennis makende met het Afrikaans, besefte hij alras de waarde er van als volkstaal,
dus draagster van de volksziel. 7 Sept. 1872 plaatste hij een ingezonden stuk in De
Zuid-Afrikaan: ‘De Bijbel in het Afrikaansch’. Dit stuk ontketende een stroom van
brieven voor en tegen Afrikaans, vooral voor en tegen een Afrikaanse Bijbelvertaling.
C.P. Hoogenhout (1843-1922) bood daarop ter plaatsing in De Kerkbode een
vertaling aan van Mattheus XXVIII, welke evenwel niet werd opgenomen.
Eigenmachtig, misschien met voorkennis van Hoogenhout, richtte Pannevis 7 Nov.
1874 het verzoek tot 't Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap te Londen om een
Afrikaanse Bijbelvertaling te leveren, en beval tevens zijn oud-leerling aan 't
gymnasium te Paarl, ds. S.J. du Toit, zonder diens medeweten, als vertaler aan. 7
Jan. 1875 verwees het Genootschap deze brief naar zijn vertegenwoordiger te
Kaapstad, ds. Morgan, die hem om advies voorlegde aan een conferentie van
predikanten, juist zitting houdende te Wellington. Met meerderheid van stemmen
ontrieden zij de stap. Daarop riep ds. Du Toit tegen 14 Aug. 1875 te Paarl een
vergadering van voorstanders bijeen, die besloten tot stichting van het Genootskap
van Regie Afrikaners. Het plan tot Bijbelvertaling heeft dus de taalbewegers
gemobiliseerd!
Men moet de plaats kennen, die de Bijbel in het Afrikaanse volksleven inneemt,
althans in 1875 innam, om te verstaan, hoe de voorslag van een Afr. Bijbelvertaling
de vraag van Afrikaans als lees- en schrijftaal plotseling in het middelpunt van de
Afr. volksaandacht plaatste. Reeds meer dan honderd jaren had men, althans buiten
Kaapstad, Afrikaans gesproken, hoewel men Nederlands las en schreef of dan toch
een Afrikaans, dat Nederlands probeerde te wezen, Onder het Engels bestuur in de
19de eeuw werd Nederlands echter spaarzamelik of geheel niet onderwezen: het was
meest Engels wat de schoolklok sloeg. De Staatsdienst was overwegend Engels,
evenals de pers en de handel; de opgevoede klasse en het openbare leven verengelsten
meer en meer; zelfs de Hollandse kerken hielden Engelse avonddiensten. Hierdoor
werden de grondslagen van het Holl.-Afr. volksleven ondergraven: van
Hollandssprekende kerken volksleiders ging weinig kracht uit. Totdat het volk het
gevaar besefte en de alarmklok luidde. Zij wilden geen Engelsen worden. Toen het
echter kwam tot het scheppen van eigen taaltoekomst, raakten de Hollandse Afrikaners
verdeeld: Moet Nederlands of Afrikaans de volkstaal van Zuid-Afrika worden?
Uitvoerig dit punt te behandelen past niet op deze plaats. Volsta de opmerking,
dat het Nederlands geen kans had het histories uit Nederland ontvangen en in de
volksmond geboren Afrikaans te verdringen, - de eindbeslissing zou liggen tussen
Afrikaans en Engels. Hollands-Zuid-Afrika moest Afrikaans wezen of niet wezen!
Hier krijgen wij nu de aandoenlike tweestrijd tussen verstand en gevoel. Het
verstand zei: Ons dink en praat Afrikaans, hoekom sal ons dit dan ook nie skrywe
en lees nie? elke volk op die aarde maak so! Maar het gevoel, vooral het diepste: het
godsdienstig gevoel, voornamelik bij de ouden van dagen, was gehecht aan het
Nederlands van de Statenbijbel, die plechtige, ritmiese klankenkoren uit de 17de
eeuw, de tijd van af stekking van de Afrikaanse loot uit de Nederlandse taalstam;
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gehecht aan dat vol-Dietse Nederlands van de Statenbijbel, waarin Vlaams en Hollands
waren ineengevloeid.
Daar kwam een volks-psychologiese factor bij: de twee welmenende Nederlanders,
die te vroegtijdig op een Afrikaanse Bijbel aandrongen, wilden reeds aan het begin
van de Afrikaanse Beweging opeens de lange sprong doen naar de laatste logiese
consequentie er van; de Afrikaner noch het Afrikaans waren daar echter rijp voor.
Het oor was wel gewonnen, het oog echter moest nog gewend worden. Leven berust
op meer dan logica! Zelfs de veelzijdige Langenhoven was zo beminnelik
inconsequent, dat hij een der laatsten was om te berusten in de ruil van zijn
Statenbijbel voor een Afrikaanse overzetting! Twee mensengeslachten later levende,
kunnen wij de twee zonen van Boanerges (Marcus III: 17) wel verstaan, maar nog
beter sympathiseren met de Afrikaners van toen. Dat heilige Boek immers was het
edelste erfdeel: de band met het volk en de Kerk der vaderen; was medegevoerd over
de wereldzee, trouw bewaard en gelezen bij het huisaltaar, ook op tochten het
binnenland in; was omweven met vervaagde, maar gewijde herinneringen aan vroom
huiselik geluk; het leerboek en troostboek en wetboek der voorgeslachten; bij die
Nederlandse Bijbel had moeder geknield, had vader gebeden. Met de inhoud was
ook de vorm gezonken in het onderbewustzijn; spontaan borrelden teksten op in
ogenblikken van vertedering of nood. Nu, na 60 jaren, is het Afrikaans vastgelegd
in spelling en spraakkunst, het is geslepen en gelouterd, verrijkt en veredeld om de
diepste gedachten en gevoelens gelijkwaardig te kunnen uitdrukken.
Nu mag ook verwacht worden, dat de Bijbeltaal haar roeping in Zuid-Afrika
vervullen zal zoals overal elders. Gelijk de taal van Petrarca en Dante het Toscaans
dialect tot de taal van Italië gemaakt heeft, heeft de Bijbel van Luther het Saksies tot
de standaardtaal van Duitsland verheven. De vertaling van koning Jacob, de
Authorised Version van 1611, heeft haar stempel gedrukt op het Engels, en de
Statenvertaling van 1635 is nog fondament, monument en ornament van het beste
Nederlands sindsdien. De Synode van Dordrecht (1618 en '19) heeft de geestdrift
van haar Zwitsers medelid Giovanni Diodati geprikkeld om aan Italië en Frankrijk
model-Bijbelvertalingen te bezorgen. Zijn Zweedse vertaling heeft Sjerhjem tot vader
der Zweedse dichters algader gevormd, zoals de letterroem van de Bohemer Chelcicky
nauw verband houdt met de vertaling der Boheemse Broedergemeenschap. In alle
protestantse landen heeft de Bijbeltaal haar invloed doen gelden, wat wel te verstaan
is, omdat het Boek der boeken gedachten en gevoelens bevat, die diepe waarheden
in blijvende vorm ingedrukt hebben in het beste deel der bevolking op momenten
van de hoogste spanning in hun geestelik leven. Niet alleen de schone letteren hebben
er aan gewonnen (Vondel, Milton, Racine), maar alle cultuuruitingen, en het
volksleven en volksbewustzijn is door de Bijbel verdiept en geadeld.
Een zelfde uitslag mogen wij volgens deze historiese analogiën verwachten van
de Bijbelvertaling in het Afrikaans. Nederlands staat te ver af van de gewone man;
trouwens, hoeveel talen het hoofd mag kennen, het hart kent er maar één: de eigene.
Jong Zuid-Afrika staat in Bijbelkennis en godsvrucht niet meer waar de
voorgeslachten stonden. Het heeft vele boeken gewonnen, maar liep gevaar het Boek
te verliezen. En waar de Nederlander het van zijn kant betreurt, dat de Nederlandse
Bijbel ginds verhuist naar het museum van oudheden, bedenke hij, dat het enige
alternatief van een
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Afrikaanse Bijbel zou zijn een Bijbel in het Engels.
Om het Woord van God te brengen tot het volk in de taal van het volk, hebben de
drie Hollandse Kerken samengewerkt en na enige wisseling is een Commissie van
Vertalers van vijf aangesteld: drie uit de Nederduits Gereformeerde Kerk en wel
prof. J.D. Kestell, de vader der Vrijstaatse Kerk, met twee theologiese hoogleraren
van Stellenbosch: dr. B.B. Keet en dr. E.E. van Rooyen; uit de Gereformeerde Kerk
de theol. hoogleraar dr. J.D. du Toit, van Potchefstroom; uit de Nederlands Hervormde
Kerk dr. H.C.M. Fourie. Van deze vijf zijn drie pupillen van de Vrije Universiteit
en één van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Voorheen hebben meegewerkt de
Nederlander ds. H.F. Schoon, van Ladysmith (Natal), dr. N.J. van der Merwe (V.U.)
en dr. H.D. van Broekhuizen (Leiden), thans gezant der Unie van Zuid-Afrika in
Den Haag.
Ruim zes jaren is aan deze vertaling gewerkt. Ging men oorspronkelik uit van de
gedachte tot grondslag te nemen de Statenvertaling met verbeteringen in het licht
van drie eeuwen verdere studie van Hebreeuws, Grieks en Bijbelkunde, alras werd
besloten tot vertaling uit de grondteksten, waarbij prof. C. van Gelderen (V.U.) zes
maanden in Zuid-Afrika heeft medegeholpen. Geen moeiten of kosten zijn ontzien
om te leveren het beste, dat de wetenschap biedt, terwijl de medewerking van taalen kunstgevoelige mannen als prof. Kestell en de volkslieveling en -dichter prof. Du
Toit (schuilnaam: Totius) waarborg biedt, dat de volksziel zal worden geraakt.
In de grootste liefde en eensgezindheid is al deze jaren gewerkt. Een Commissie
van Revisoren, bestaande uit beproefde Afrikaanse taalgeleerden heeft aan de vertaling
gelijktijdig de taaltoets aangelegd en zo is in deze vertaling het beste geleverd, dat
Afrikaanse wetenschap en kunst konden geven.
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Commissie van vertalers, v.l.n.r. zittend: Prof. J.D. Kestell, Prof. Dr. J.D. du Toit; staand: Dr. H.C.M.
Fourie, Dr. E.E. van Rooyen en Dr. B.B. Keet.

Binnen enkele weken waren 30.000 exemplaren geplaatst. Wekeliks brengt de
postboot kisten Bijbels; kerkeraden en verenigingen verspreiden honderdtallen onder
schoolkinderen en zo wordt het brood des levens rondgedeeld, en weldra zal elke
Afrikaanse woning in het bezit zijn van een Afrikaanse Bijbel. Eén exemplaar ligt
ter inzage op het kantoor van het Algemeen Nederlands Verbond, Laan 34, Den
Haag, voor elk belangstellend Verbondslid, gelijk het Verbond het oorbaar geacht
heeft deze gewichtige gebeurtenis enigszins uitvoerig in Neerlandia te doen
behandelen.
Zondag, 27 Aug. 1933, zal in alle Hollandse Kerken in de Unie en daarbuiten in
Zuid-Afrika dit gewichtige feit in de volksgeschiedenis plechtig gevierd worden;
een nationale viering zal dan plaats vinden in de Marktzaal te Bloemfontein om half
elf v.m. Allen zijn hartelik welkom op dit dankfeest.
De toon van weemoed bij het afscheid van de Statenvertaling zal wel overstemd
worden door de juichtoon bij het verschijnen van de Bijbel in de volkstaal, zodat ook
vooral jong Zuid-Afrika zal kunnen getuigen met de Parthers en Meders en Elamieten
en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadoeië, Pontus en Azië en
Frygië en Pamfylië, Egypte en de delen van Lybië, hetwelk bij Cyrene ligt, en
uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Kretensen en Arabieren....: ‘Ons
hoor in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.’
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Wij sluiten met de aanhaling van de onovertroffen pastorale van David in Psalm
XXIII in het Afrikaans en wijzen op de ritmiese gang:
'n Psalm van David.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie.
2. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my
heen.
3. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy
Naam ontwil.
4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees
nie; want U is met my: U stok en U staf die vertroos my.
5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my
hoof vet met olie; my beker loop oor.
6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in
die huis van die HERE bly in lengte van dae.
Den Haag, 12 Aug. 1933.
DR. G. BESSELAAR.

Welkom aan den nieuwen gezant van de Unie van Zuid-Afrika.
Hebben wij in den eersten gezant van de Unie van Zuid-Afrika, wijlen Dan. J. de
Villiers, den afstammeling begroet van een Hugenotenfamilie, die zich in 1688 in
de Kaap vestigde, in zijn opvolger, dr. Herman Dirk van Broekhuizen, begroeten wij
den zoon van Nederlandsche ouders, die zich in de 19de eeuw in den Oranje-Vrijstaat
hebben gevestigd.
De predikant Hermanus van Broekhuizen toch, wiens laatste standplaats
Oosterbierum in Friesland was, vertrok als een der eerste Hollandsche predikanten
in 1856 naar den O.-V. Herman Dirk werd geboren tijdens een verblijf van zijn ouders
in Nederland, en wel te Rijssen (Overijsel) op 17 Juni 1871. In 1880 keerde zijn
vader voor goed naar Zuid-Afrika terug, en vestigde zich te Ficksburg in den
Oranje-Vrijstaat, waar hij ook overleed.
Onze nieuwe gezant genoot dus zijn geheele opvoeding en opleiding in Zuid-Afrika,
wat hem tot een volkomen Afrikaner gemaakt heeft. Hij zat met Dan. J. de Villiers
samen op de schoolbanken. Na zijn opleiding te Stellenbosch, waar hij in de
voetbalsport een bekend pionier was, ontving hij een beroep te Pretoria als predikant
van de Ned. Hervormde Gemeente. Hij aanvaardde dat echter eerst na een uitgebreide
reis in 1897 door Europa en naar Palestina. In Pretoria begon de 2de periode zijns
levens als voorganger der groote gemeente, welke hij diende tot den 2den
vrijheidsoorlog, dien hij gedeeltelijk op commando meemaakte. Hij was het, die de
gewichtige zitting van den Volksraad op 9 October 1899, waarin
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tot het ultimatum aan Engeland besloten werd, met gebed opende.
Toen hij in het verkennerscorps van Danie Theron gevangen genomen was en den
eed van trouw weigerde

Z.Exc. Dr. H.D. van Broekhuizen.

af te leggen, werd hij verbannen. In Nederland, waarheen hij zich begaf, vangt de
3de belangrijke, maar korte periode zijns levens aan. Hij maakte zich hier vele
vrienden, hield predikatiën, lezingen en bijeenkomsten en zijn bezielend woord leidde
de douairière B. van Waszklewicz-van Schilfgaarde tot de stichting van het
Van-Broekhuizenfonds, dat geld bijeenbracht voor de concentratiekampen in zijn
2de vaderland.
Tijdens zijn verblijf in Europa verloofde hij zich met de kleindochter van president
Krüger, Elsie Francina Eloff. Hij huwde na den vrijheidsoorlog te Kaapstad.
Aangezien hem de toegang tot Transvaal verboden werd, nam hij een beroep aan
te Kuilsrivier in de Kaap. Hier werd zijn pastorale arbeid verbroken door zijn
aansluiting bij de rebellie van 1914, waaraan generaal De Wet, Jopie Fourie, Beyers,
De la Rey en zooveel anderen deel hadden. Het kostte hem 18 maanden tronkstraf,
eerst te Johannesburg, later te Pretoria. Toen hij de vrijheid terugkreeg, nam hij een
beroep naar Pretoria aan. In 1922 vertrok hij naar Nederland om te promoveeren aan
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de universiteit te Leiden op het proefschrift: Die wordingsgeskiedenis van die
Hollandse Kerke in Suid-Afrika van 1652 tot 1804. Hij trad in 1925 als predikant
af, doordien hij benoemd werd tot lid van den Volksraad voor Wonderboom
(Pretoria-Zuid). In 1933 werd: hij als zoodanig herkozen.
Deze 4de periode van zijn leven is nu afgesloten door zijn benoeming tot
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika in
Nederland. Het onverwachte heengaan van den heer De Villiers, tot wiens opvolger
hij reeds aangewezen was, heeft die benoeming verhaast en nu zien wij dr. Van
Broekhuizen deze vijfde periode zijns levens aanvangen, in het land zijner Vaderen,
dat hem na aan het hart ligt. Hij zal ongetwijfeld niets onbeproefd laten om de banden
tusschen het Moederland en Zuid-Afrika nauwer aan te halen.
Dr. Van Broekhuizen zal de uitgestoken handen van vriendschap in ons vaderland
drukken in de overtuiging, dat ook hier 't verlangen naar samenwerking levendig is.
O.D.

Een belangrijke benoeming.
Reeds langen tijd was onder Afrikaners en Afrikanervrienden in Nederland de
stichting van een Zuidafrikaanschen leerstoel aan een der Nederlandsche
Universiteiten (na het vertrek van Prof. Bodenstein, hoogleeraar in het Romeinsche
recht te Amsterdam, bestond zulk een leerstoel niet meer) een vrome wensch. Thans
is deze wensch - gemakkelijker dan men had durven hopen - in vervulling gegaan.
Ongeveer een half jaar geleden kwam op aanstichting van het Dietsch
Studenten-Verbond en van S.A.S.V.I.A. de ‘Stichting tot bevordering van de Studie
van Taal-Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis van Zuid-Afrika’ tot stand, met als
eerste doel de stichting van een leerstoel in de Zuidafrikaansche Taal- en Letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. De aangewezen persoon om dezen leerstoel te
bezetten was al zeer spoedig gevonden in Prof. Dr. G. Besselaar, eertijds hoogleeraar
te Pieter Maritzburg. Ernstige moeilijkheden boden echter de geldelijke voorzieningen;
dat deze in een half jaar tijds overwonnen zijn, is behalve aan de medewerking van
Prof. Besselaar, vooral te danken aan het doorzettingsvermogen van den Secretaris
der Stichting, Prof. Dr. H. Burger te Amsterdam, die zich ook door de onvermijdelijke
administratieve beslommeringen met waren heldenmoed wist heen te werken.
Den 12den Juli j.l. kon de Stichting Prof. Besselaar als hoogleeraar aanstellen,
welke benoeming kort daarop door het Gemeentebestuur van Amsterdam en door
de Kroon werd bekrachtigd.
Het bestuur der Stichting is als volgt samengesteld:
Dr. W.J. Leyds, voorz., Prof. Dr. H. Burger, secr., P.J. de Kanter, penningm., J.E.
Gerzon, Drs. W.

Neerlandia. Jaargang 37

Prof. Dr. G. Besselaar.

Goedhuys, G. Cronjé, leden. Het Postgiro-nummer (op naam der Stichting-Den Haag)
is 217353.
Begin October houdt Prof. Besselaar zijn intree-rede in de Aula der Amsterdamsche
Universiteit, een gebeurtenis, die in de geschiedenis onzer stambeweging en der
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betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika van blijvende beteekenis zal blijken
te zijn.
Te dier gelegenheid hopen wij uitvoeriger op deze beteekenis terug te komen.

Uit Kaapstad.
Naar aanleiding van het overlijden te 's-Gravenhage van den heer Dan. J. de Villiers,
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika in
Nederland, zond het bestuur van de Kaapsche afdeeling van het A.N.V. den volgenden
brief aan den Eersten Minister, Generaal J.B.M. Hertzog:
‘Hoogedelgestrenge heer,
Hiermee wens die bestuur van die Kaapse Afdeling van die Algemeen Nederlands
Verbond die Regering van die Unie van Suid-Afrika sy leedwese te betuie oor die
afsterwe van die hoogedelagb. heer Dan. J. de Villiers, die Gevolmagtigde Gesant
van die Unie in den Haag, Nederland. Die Hoofbestuur van die Verbond het
verskillende male geleemtheid gehad om met waardering melding te maak van die
voortreflike werk wat deur mnr. de Villiers in Nederland gedoen is en ons weet almal
hoe hy op minsame en waardige wyse die werksaamhede aan sy hoë en moeilike
amp verbonde ten uitvoer gebring het. Die Algemeen Nederlands Verbond is daarvan
diep oortuig dat nie alleen die Unie van Suid-Afrika nie, maar ook Nederland en die
gehele beskaafde wereld deur die dood van mnr. de Villiers 'n verlies gely het.
Ek het die eer te wees, hoogedelgestrenge heer,
U dienswillige dienaar,
J.L. SCHOELER,
Voorsitter A.N.V. Kaap.’
Hierop werd het volgende antwoord ontvangen:
‘Weledele Heer,
My is deur die Eerste Minister opgedra om, met diepe waardering die ontvangs
van u brief van 5 Juni te erken en die Bestuur van die Kaapse Afdeling van die
Algemeen Nederlands Verbond, namens hom en sy kollega's, te verseker dat hul
simpatie met die afsterwe van Mnr. de Villiers seer hoog op prys gestel word.
Hoogagtend,
U dienswillige dienaar,
BODENSTEIN,
Sekretaris van Buitelandse Sake.’
***
Te Kaapstad heeft een aantal Nederlanders nieuw leven geschonken, aan den
‘Hollandschen Kring’, een vereeniging, die zich een aantal jaren geleden ten doel
stelde gezellige bijeenkomsten van Hollanders te bevorderen. In een vergadering,
waar op uitnoodiging van het voorloopig bestuur Jhr. W.F. van Lennep,
Gezantschapssecretaris, belast met het consulaat der Nederlanden te Kaapstad,
aanwezig was, werd in hoofdzaak besloten om op 31 Augustus, den verjaardag van
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H.M. de Koningin der Nederlanden, feest te vieren en voor dat doel van de
gelegenheid, door het bestuur van het Kaapsche A.N.V. opengesteld, tot een
eendrachtelijk samengaan, gebruik te maken. De heer H.J. Bijleveld leidde de
verrichtingen.
Besprekingen aangaande eendrachtelijke viering van den nationalen feestdag
hebben reeds plaats gevonden met de zeer gewaardeerde medewerking van Jhr. Van
Lennep. Kaapstad hoopt bij die gelegenheid weer goed voor den dag te komen.

Ingezondens
Aan onze mede-Verbondsleden.
De afdeeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen meent hierbij Uw aandacht te moeten
vestigen op een in den boezem van Groep Nederland gerezen meeningsverschil.
Op 23 September zal in Den Haag bijeenkomen de Alg. Verbondsvergadering,
hetgeen in het Verbond een zeldzame gebeurtenis is. Daar kunnen afgevaardigden
van alle groepen en afdeelingen van het Verbond worden verwacht, en daar zal een
door het H.B. voorgestelde wetswijziging worden behandeld.
Het hiervoren bedoelde meeningsverschil betreft door de afd. Den Haag
voorgestelde, en in de vergadering van Groep Nederland van 1 Juli 1933 te Rotterdam
aangenomen amendementen op het ontwerp van het H.B. Deze izijn naar onze
meening van een dergelijk ingrijpenden aard, dat van een technische wijziging geen
sprake kan zijn, maar dat integendeel een koersverandering is te duchten.
Wij verwijzen naar het voorstel-Den Haag, art. 2, lid 4 en 5.
Het amendement-Den Haag te dezer plaatse, luidt als volgt:
Art. 2 lid 4:

Het verbond streeft naar verzekering van
een goede verstandhouding tusschen
stamgenooten en allen, die niet tot den
stam behooren, zulks op den grondslag
van eerbiediging van ieders eigen
geaardheid en rechtmatige belangen.

Art. 2 lid 5:

In het bijzonder wijdt het verbond
aandacht aan de verhouding tot
niet-stamgenooten in die landen, waar
Nederlandsch of Dietsch landstaal is.

Het vierde lid spreekt den wensch uit, dat het Verbond zal streven naar een goede
verstandhouding tusschen stamgenooten en niet-stamgenooten.
Dit is geen erkenning dat zulk een verhouding gewenscht is, doch een zeer positieve
doelstelling in die richting.
Het vijfde lid wil in het bijzonder de aandacht vestigen op de niet-stamgenooten
in die landen, waar het Nederlandsch of Dietsch landstaal is.
Het komt ons voor, dat het Verbond in het bijzonder zijn beteekenis en zijn
bestaansreden ontleent aan het voor ieder rechtgeaard Nederlander
opvallend gemis aan Nationaal bewustzijn, dat Nederlanders en
stamgenooten kenmerkt.
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De verlevendiging van dit bewustzijn was dan ook altijd ons doel, en behoort dit op
elk gebied te blijven.
Wanneer dus het A.N.V. gaat werken in de richting zooals de afdeeling Den Haag
in punt 4 en 5 van art. 2 wenscht vast te leggen, dan zou het op zijn weg liggen,
verbroederingsdagen te houden met die volksgroepen, welke stelselmatig den strijd
van onze stamverwanten tegenwerken, bijvoorbeeld met Walen in België en Britten
in Zuid-Afrika.
In dezelfde richting voortredeneerend, zouden wij moeten trachten, onzen strijd
voor Dietsche cultuur en taal, saam te voeren met alle andere niet-Dietsche volkeren.
Deze vage doelstelling is geen fantasie van ons, maar - als woorden nog iets
beteekenen - volgt zij rechtstreeks uit het vierde lid van art. 2 van het voorstel-Den
Haag.
Wij weten, dat de toelichting bij deze voorstellen veeleer schijnt te wijzen in de
richting van een beleefde onverschilligheid t.o.v. andere volkeren. Doch de in stellige
artikelen vervatte voorstellen tot wetswijziging laten geen anderen uitleg toe, dan
wij met deze voorbeelden hebben toegelicht.
Wij willen gaarne weten te behooren tot een op Dietsch en nationaal standpunt
staande vereeniging. Dit is voor ons de aantrekkelijkheid van het Verbond, en wij
moeten ons dan ook tegen iedere verwatering daarvan verzetten.
De positieve opbouw van een Dietsch bewustzijn kan geschieden met volledig
zwijgen over de plaats der anderen. Wij, leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, hebben tot taak de rol en de toekomst van den Dietschen stam in de wereld,
in het middelpunt der Dietsche belangstelling te plaatsen, en waarlijk: die taak,
uitsluitend op onszelf gericht, is groot en bezielend genoeg.
Wij meenen dan ook, ofschoon de groepsvergadering zich reeds met een
meerderheid vóór de voorstellen-Den Haag heeft uitgesproken, toch nog een poging
te moeten wagen om te voorkomen dat deze - allicht goed-bedoelde, maar in onze
oogen zeer bedenkelijke - voorstellen met steun van groep Nederland in de
Verbondswet worden vastgelegd.
Wij willen dan ook geen gelegenheid verzuimen om de aandacht te vestigen op
de beteekenis van deze zaak, die naar
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onze meening allen raakt wien het wel en wee van het Verbond ter harte gaat. Wij
hopen, dat deze beschouwing er toe zal bijdragen om de aanneming der voorstellen
van de Haagsche afdeeling te voorkomen, en vertrouwen, dat vele leden ons hun
instemming met onze bezwaren zullen doen blijken.
Het bestuur van de Afdeeling Oost Zeeuwsen-Vlaanderen
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
H.G.O COHEN STUART, Voorzitter.
H. BRUCH, secretaris.
A.P. LINDENBERGH, penningmeester.
P. FIJN VAN DRAAT.
A. LITTOOIJ.

Een kort woord over een zeer gewichtige zaak.
Op de jongste Groepsvergadering is onder meer de herziening van de Verbondswet
behandeld.
Tot mijn groot leedwezen hebben dienstzaken mij verhinderd, die vergadering bij
te wonen en aan de besprekingen deel te nemen. Dit heb ik ook daarom, zoo betreurd,
omdat naar mijne meening de hoogst gewichtige voorstellen nopens de wijziging
van de Verbondswet ditmaal wel wat erg vluchtig zijn behandeld; immers, de
ingrijpende voorstellen van Den Haag zijn tevoren noch in een afdeelingsvergadering,
noch in het Groepsbestuur bespreken. De kennisneming van hetgeen de Afdeeling
Oost-Zeeuwsch Vlaanderen dienaangaande tot de andere afdeelingen heeft betoogd
aangaande het Haagsche voorstel tot wijziging van de doelstelling van het A.N.V.
(art. 2) heeft mijn argwaan voor dat Haagsche voorstel veranderd in een
onoverwinbaren tegenzin!
Oost Zeeuwsen-Vlaanderen heeft gelijk! Ik zou me in de Groepsvergadering van
ganscher harte aan haar zijde hebben geschaard.
Het Haagsche amendement zal een zeer slechten invloed kunnen hebben op de
strijdbaarheid van het A.N.V., als dit zal worden geroepen om voor de belangen van
den Nederlandschen of Dietschen Stam op te komen.
Het Haagsche amendement is geschikt om alle ruggegraat uit het A.N.V. weg te
nemen.
Mogen er nog wegen worden gevonden om dit voorstel der Groep niet in de
algemeene bondsvergadering ter tafel te deen komen.
K.E. OUDENDIJK.

Mededeelingen
Beurs.
Het Hoofdbestuur verleende uit het legaat-Van der Linden, voorloopig voor 2 jaar,
een beurs, ten bedrage van f 450. - jaarlijks, aan een Zuidafrikaanschen student te
Amsterdam, ter voltooiing van zijn geneeskundige studieën.
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Vlagvertoon.
Vele jaren reeds hebben de Nederlanders hun bekende lauwheid getoond door de
vaderlandsche vlag op nationale feestdagen niet te vertoonen, althans zoo weinig,
dat een vreemdeling op zulke hoogdagen door Nederlands straten wandelend, wel
moest denken dat ons volk voor verreweg het grootste deel uit antinationalen bestond.
En toch is dat niet het geval. De Nederlander houdt, nu eenmaal niet van vertoon.
Maar het is heel verkeerd, die vrees om zich te uitbundig aan te stellen, ook door te
voeren waar het de geliefde driekleur betreft. Daarom zal het ieder waarachtig
Nederlander goed doen, dat de dit jaar gestichte vereeniging ‘De Princevlag’ te
Overschie, van welke in verschillende plaatsen reeds afdeelingen zijn gesticht, een
Manifest aan het Nederlandsche volk heeft gericht, waarin als hoofddoel wordt
voorop gesteld het aankweeken van de liefde voor ons Vorstenhuis, en wordt
aangedrongen op algemeene waardige viering van nationale gedenkdagen en
dienovereenkomstig op meer vlagvertoon.
Wij behoeven wel niet met veel nadruk te betoogen, dat het doel en de middelen
ter bereiking daarvan onze volle instemming hebben.
Wat de voorkeur betreft aan de vlag, waarnaar de Vereeniging is genoemd, daarover
vindt men in ons hoofdartikel de meening van onzen voorzitter, die ongetwijfeld
vele A.N.V.-leden zullen beamen.
Wij streven naar eenheid in volkskracht, dus ook naar eenheid van haar kleurig
wapperend zinnebeeld, waarvoor ons hart klopt ‘van vreugde en ontzag, wanneer
het zijn banen begroet’.

A. Berends †
Aan de Nederlandsche kolonie te New York is dezen zomer een zeer verdienstelijk
lid ontvallen, de heer Berends, die zich op middelbaren leeftijd in 1909 te Hoboken
had gevestigd en veel voor zijn stamgenooten heeft gedaan. Hij was vele jaren
bestuurslid onzer Afd. New York en ender-voorzitter der Ned.
Weldadigheidsvereeniging aldaar. Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau.
De Ned. Consul-generaal, de heer W.P. Montijn, was bij de begrafenis
tegenwoordig; de Ned. gezant had uit Washington een telegram van deelneming
gezonden.

Moedige daad van een Nederlander in Duitschland.
In het begin van Juli had te Recklinghausen een ernstig mijnongeluk plaats. Het
eerste slachtoffer, dat door de reddingsbrigade bereikt werd, was de Nederlander
Filippus van Dam, wiens handen vreeselijk verminkt waren. Bij onderzoek bleek,
dat hij met zijn handen de gloeiende machine tot stilstand had gebracht en daardoor
erger heeft voorkomen. De bladen te Recklinghausen schreven met grooten lof over
‘Die Heldentat Van Dams’.
Deze Nederlander, die thans bij vrouw en kind thuis wordt verpleegd, is lid van
de Ned. Ver. ‘Prins Hendrik’ in genoemde plaats.
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Gr.-Florisstraat 87,

Schiedam.

Allen opg. door den heer S.J.
Kleyn,

Schiedam.

J. Winsemius Jr., Rijnsburgerweg 125a.,

Leiden.

D.J. van Arum, Van-der-Heimstraat 7,

Delft.

Beiden opg. door Drs. W.
Goedhuys, Overveen.
G. van Eekelen, Delistraat 11,

Winterswijk.

Opg. door den heer P.J. van
Dodeweerd,

's-Gravenhage.

D.H. Littooy Azn., Scheldekade 51,

Terneuzen.

Prof. Dr. J. van Dam, Nic.-Maesstraat 141hs.,

Amsterdam.

P.J. van der Mark, Rapenburg 75,

Leiden.

J. Valkenburg Jr., Koninginnelaan 60,

Rijswijk Z.-H.
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Groep Nederlandsche Antillen.
K. Chalerack, Donkerstraat 1,

Willemstad.

opg. door den heer H. M. Willemstad.
Chumaceiro,
M. Nouel, Tandarts, Breedstraat,

Willemstad.

Adolf W.A. Schlag, Villa Renata, Roodeweg,

Willemstad.

Beiden opg. door Dr. Ch.
J. Samson,

Willemstad.

J. Baas, Lago Oil & Transport Co.

Aruba.

F. van Meurs, Lago Oil & Transport Co.

Aruba.

B. Levit, Lago Oil & Transport Co.

Aruba.

C.J. van Ee, Lago Oil & Transport Co.

Aruba.

C. van Rossum, Lago Oil & Transport Co.

Aruba.

J.B. Pietersz, Arend Petr. Mij.,

Aruba.

Winston Nisbet,

Oranjestad

Aruba.

John. Brank,

Oranjestad

Aruba.

Fr. Zielinski,

Oranjestad

Aruba.

J.G. van Gendt, Loods,

San Nicolaas

Aruba.

Allen opg. door het
Bestuur van Afd.

Aruba.

Sylvio Donker, Witte Weg 2,

Willemstad.

Gijsbert Marchena, Otrabanda,

Willemstad.

Jozef Hollander, Willemstraat 7,

Willemstad.

Pater Ph. Bartels, Pastoor, Pietermaai,

Willemstad.

Julio Henriquez, Huis Rijswijk, Penstraat,

Willemstad.

Alex O Maduro, Pietermaai 61,

Willemstad.

Allen opg. door den heer
E.R. Goilo,

Willemstad.
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Groep Nederl.-Indië.
J.J. Lantingh, Kinderarts, Julianastraat 2,

Malang

H.L.H. Baron van Isselmuden, Onderneming
Kali Besar, Dampit bij

Malang

M.P. de Vries, Administrateur der Suikeronderneming Malang
Krebet,
H. Dam, Onderneming Soember Djeroe, Toeren

Malang

G.H.A. Sytsma, Kawistraat 23,

Malang

W.F. Steenstra, Kajoetangan 18,

Malang

Dr. F.J. Munnik, Smeroestraat 5,

Malang

J.L. Kerkhoven, Welirangstraat 14,

Malang

Dr. P.J. Eldering, Lawoestraat 14,

Malang

M.F. Roothooft, Smeroestraat 16,

Malang

Alen opg. door den
Secretaris penningm. der
Afd.

Malang

Mej. M.C. Dhint, Militair Hospitaal,

Magelang.

L.H.F. Huismans, Mertojoedan,

Magelang.

N.F.H. Huismans, Commies Gemeente Secretarie,

Magelang.

S.D. Jansz, Grooteweg Noord Magelang,

Magelang.

P.K.W. Lakeman, Burgemeester van Magelang,

Magelang.

Mevr. A. Meyer-Timmermans-Thyssen. p.a.

Magelang.

Militair Hospitaal,
H. Leemans,

Magelang.
Wonosobo.

Allen opg. door den Secretaris der Afd. Magelang.
Mr. P.H.M. Hildebrand, Hotel Schomper,
Menteng 32, Batavia.
L. Ph. van Temmen, Maj. Artillerie, Schoolweg 6,

Batavia.

J.C. de Vos, Resident ter beschikking Tandjoenglaan
17,

Batavia.

M. Neumann, Chef John Peet & Co., Pegangsaan West Batavia.
22,
W. Wessel, Secretaris Ind. Ondernemersbond,

Batavia.

Flatgebouw Tanah Abang. Batavia.
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L. Noë, Assistent Resident, Madoeraweg 4,

Batavia.

Dr. J.W. Meyer Ranneft, Vice-President van den

Batavia.

Raad van Ned.-Indië. Van Batavia.
Heutszboulevard 46,
Mej. N. Stam, Leerares K.W. III School,
Bondowosoweg 22 Pav.

Batavia.

Ir. A.H. Stam, Lembang weg 44,

Batavia.

P.C.H. van Lith, Directeur van Binnenlandsch Bestuur Batavia.
F.M. Cowan, Referendaris 1ste Klas D.V.G.
Allen opg. door den
Secretaris der Afd.
Mej. M. de Bruyn Ouboter, Directrice Particuliere
Meisjesschool, Kajoon 37,

Batavia.
Batavia.
Soerabaja.

Dr. J.P. Fooij, Gemeente Veearts, Ondomohenweg 54, Soerabaja.
J. Potrykus, Scheepsmakerspark 3,

Soerabaja.

Chs. G.M. Perk, Adviseur N.I. Landbouw Mij.,

Soerabaja.

Allen opg. door den
Secretaris der Afd.

Soerabaja.

A. Bakker, Pakhuisweg,

Medan

M. van Winssen, Rahderstraat,

Medan

A. Gazenbeek, Hoofd Gouv. Schakelschool,

Medan

Djalan Makamah 19,

Medan

Allen opg. door het bestuur
der Afd. Sumatra's
Oostkust.
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Professor Mr. J.C. Kielstra, benoemd Gouverneur van Suriname.
De heer Kielstra werd, na verschillende leidende betrekkingen in Nederlandsch-Indië
vervuld te hebben, benoemd tot hoogleeraar in het koloniaal staatsrecht en

strafrecht, Indische landhuishoudkunde en Indisch agrarisch recht aan de
Landbouwhoogeschool te Wageningen.
In het jaar 1925 maakte hij een studiereis naar Suriname, en gaf overigens steeds
door schrifturen en lezingen blijk van groote belangstelling in en gedegen studie over
dat overzeesche gebied.
Prof. Kielstra is een warm vriend van ons Verbond; sedert 1923 was hij lid en
sedert 1927 voorzitter van het bestuur der afdeeling Wageningen.

De beteekenis van Curaçao voor Nederland.
Onze Westindische bezittingen zijn veel minder bekend dan onze ‘Oost’,
niettegenstaande zij zich toch een kleine 300 jaren in ons bezit bevinden. Velen
meenen zelfs dat ‘de West’, evenals ‘de Oost’, uit één samenhangend gebied bestaat.
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Suriname en Curaçao zijn echter twee afzonderlijke gouvernementen, op niet
minder dan 1000 zeemijlen afstand (ruim 1800 K.M.) van elkaar gelegen en van
elkaar gescheiden door het vasteland van Zuid-Amerika, benevens door tal van
Venezolaansche, Engelsche en Fransche eilanden. Te zamen vormen zij onze
Westindische koloniën, maar voor het overige hebben zij niet veel met elkaar gemeen.
Het is eigenlijk wel merkwaardig dat wij, Nederlanders, zoowel de verschillende
eilanden in de Caraïbische Zee, welke te zamen het Gouvernement Curaçao uitmaken,
als Suriname, dat, geheel afgescheiden daarvan dicht onder den evenaar op het
vasteland van Zuid-Amerika ligt, met den gemeenschappelijken naam van West-Indië
betitelen. De andere naties verstaan hieronder uitsluitend de eilanden in
bovengenoemde zee en voegen aan Suriname de nadere plaatsbepaling: ‘Nederlandsch
Guyana’ toe.
Om dit te begrijpen, moet men nagaan hoe de naam West-Indië ontstaan is.
Toen Columbus zijn bekenden tocht begon, luidde zijn opdracht niet nieuwe landen
te ontdekken, maar - door steeds westelijk aan te houden - ten slotte Indië te bereiken,
waarvan de Oostelijke toegangsweg door de Portugeezen en Hollanders zorgvuldig
geheim gehouden en onveilig gemaakt werd.
Toen Columbus, westelijk varend, op land stootte, meende hij de eerste jaren vast
en zeker dat hij Indië bereikt had en noemde hij het nieuw gevonden gebied daarom
West-Indië, terwijl hij aan de bewoners den naam ‘Indios’ - inboorlingen van Indië
- gaf. Daaruit is te verklaren dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika, alhoewel
zij met Indië niets te maken hebben, toch Indianen genoemd worden.
Nu heeft Columbus niet dadelijk het vasteland bereikt, doch heeft hij eerst voet
aan wal gezet op het eiland Guanahani, dat hij San Salvador doopte. Later zijn steeds
meer eilanden verkend en ten slotte heeft men het vasteland gevonden. Men heeft
deze eilanden later de ‘ante-islas’; de ‘vóór-eilanden’ genoemd,
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waaruit weer de naam ‘Antillen’ is ontstaan; thans de verzamelnaam voor alle
Westindische eilanden.
In dit verband beschouwd, heeft Suriname dus feitelijk niets met West-Indië te
maken. Wèl daarentegen het Gouvernement Curaçao, dat uit zes eilanden bestaat,
waarvan er drie: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (dit laatste is half Fransch, half
Nederlandsch) tot de z.g. Bovenwindsche eilanden behooren, terwijl Aruba, Curaçao
en Bonaire, op ongeveer 1000 K.M. afstand ten Zuiden daarvan gelegen, gerekend
worden tot de Benedenwindsche eilanden.
De afleiding van deze groepsbenamingen is de volgende. In de Caraïbische zee
waait de wind vrijwel steeds uit het Noord-Oosten; de Noordelijke eilanden liggen
dus boven den wind t.o. van de Zuidelijke groep en, omgekeerd, deze laatste onder
den wind t.o. van eerstgenoemde.
Een andere aanduiding van deze eilanden is Nederlandsche Antillen; de naam
welke de deze eilanden omvattende groep van het A.N.V. heeft aangenomen.
Indien men de belangrijkheid van dit onderdeel van Groot-Nederland uitsluitend
ging afmeten naar de oppervlakte van het grondgebied of naar het aantal inwoners,
zou men een geheel verkeerde voorstelling van den waren toestand verkrijgen. De
eilanden toch zijn niet groot, noch dichtbevolkt.
Saba is eigenlijk niets anders dan een gedoofde vulkaan, welke zich met een
oppervlakte van slechts 13 K.M.2 steil tot op 850 M. hoogte uit zee verheft. Het heeft
1500 inwoners. St. Eustatius (1000 inwoners) is ongeveer zoo groot als Wieringen,
terwijl het Nederlandsch gedeelte van St. Maarten (2560 inwoners) in oppervlakte
overeenkomt met Terschelling. Wat betreft de Benedenwindsche eilanden is Aruba
(15.600 inwoners) iets grooter dan Texel; Bonaire (5800 inwoners) de helft grooter
dan Aruba, terwijl de oppervlakte van Curaçao (45.200 inwoners) overeenkomt met
ongeveer 1/3 van de provincie Utrecht.
Te zamen beslaan deze eilanden dus nog geen dertigste deel van de oppervlakte
van Nederland en hebben zij 71700 inwoners.
Gaat men echter de handelscijfers van dit gebiedsdeel na, dan komt men tot het
verrassend resultaat dat het eiland Curaçao, met een goede 45.000 inwoners, in 1931
voor niet minder dan ruim 114 millioen gulden invoerde. Voor Aruba, dat niet meer
dan 15.600 inwoners telt, beliep de waarde van den invoer zelfs ruim 133 millioen
gulden.
Deze, buiten elke verhouding staande, hooge cijfers toonen wel duidelijk aan dat
men hier met een zeer bijzonder geval te doen heeft. Laat ons daarom deze beide
eilanden eens nader beschouwen.
Curaçao, het eiland waaraan het Gouvernement zijn naam ontleent en tevens zeiel
van het bestuur, is op ongeveer 100 K.M. ten Noorden van Venezuela in de
Caraïbische zee gelegen. Het is rond 66 K.M. lang en heeft een; breedte, welke
afwisselt van 5 tot 12 K.M. De bodem is rotsachtig en slechts door een dunne laag
teelaarde bedekt. Het land is dor en droog; er valt weinig regen - gemiddeld slechts
572 m.M. 's jaars - dus ongeveer 2/3 van wat er in Nederland valt. Plaatselijk, in de
dalen tusschen de heuvels en op de laag gelegen terreinen - dus overal waar zich
grondwater verzamelen kan - vindt men weliswaar dikwerf een weelderigen
plantengroei, maar toch kan men begrijpen hoe Janmaat, in een van zijn bekende
liedjes, over Curaçao spreekt als een land, waar: ‘Geen boom ontsiert de klip’.
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Water is er dus schaarsch. Op het land moet men zich behelpen met regenwater
en putwater (welk laatste echter dikwijls brak is), terwijl 's Lands Watervoorziening
in de stad putwater distribueert als spoelwater en drinkwater beschikbaar stelt dat
men verkregen heeft door distillatie uit zeewater of dat met schepen van buitenaf
wordt aangevoerd. Goedkoop is het water echter niet; voor spoelwater wordt f 2.50
en voor drinkwater zelfs f 4. - per M3. berekend.
Deze droogte heeft echter ook hare goede zijde. Immers, in een tropenland kan
men zeggen: geen water, geen muskieten. En waar muskieten ontbreken, komen
malaria, filaria en tal van andere tropenziekten ook niet voor. Curaçao heeft dan ook
een gezond klimaat; het is er warm, maar door de betrekkelijke droogte en den
frisschen passaatwind is de hitte goed te verdragen.
Het is begrijpelijk dat de landbouw in een dergelijk klimaat weinig oplevert en
aangezien er, behalve in het Z.W. waar van den Tafelberg jaarlijks een 100.000 ton
fosforzure kalk worden gewonnen, geen mineralen voorkomen, kan men niet zeggen
dat Curaçao een van nature rijk eiland is.
En toch heeft dat Curaçao zich in de laatste 17 jaren ontwikkeld tot een groote
wereldhaven met een scheepvaartverkeer, dat in 1931 nog 9303 in- en uitgaande
stoomschepen omvatte met een totaal netto-inhoud van ruim 55 millioen M3.1) en is
het een der belangrijkste centra van het internationaal verkeer in Midden Amerika
geworden.
Deze fenomenale opkomst heeft Curaçao aan de olie te danken.
Bedoelde olie wordt niet gewonnen op het eiland zelf, doch in Venezuela aan de
kuststrook langs de Golf van Maracaibo gelegen. Vandaar wordt zij met speciale
tankschepen naar Curaçao overgebracht om aldaar geraffineerd en verder verwerkt
te worden.
Ten einde een denkbeeld te geven van dit bedrijf, diene dat in de raffinaderij welke aan 't Koninklijke-Shell-concern behoort - voor een kleine 120 millioen gulden
is vastgelegd; dat daar vóór de wereldcrisis ongeveer 8400 arbeiders in dienst waren;
dat aan salarissen en loonen toen ruim 8 millioen gulden 's jaars werd uitbetaald en
dat er in 1931 voor rekening van het oliebedrijf voor een waarde van rond 102 millioen
gulden werd ingevoerd.
Als gevolg van een en ander is Curacçao, dat bovendien gunstig ligt t.o. van de
Westindische scheepvaart, een groote bunkerhaven geworden. Het eiland wordt
geregeld aangedaan door een groot aantal stoomvaartlijnen, waaronder Hollandsche,
Duitsche, Engelsche, Fransche, Italiaansche en Amerikaansche maatschappijen.
Curaçao is verder een groote ‘overstap’ haven en een voorname schakel in het
Venezolaansch kustverkeer.
Jaarlijks trekt dan ook door Willemstad, een plaats kleiner dan Amersfoort, een
stroom reizigers, wier aantal dat der bevolking vele malen overtreft. Dan wordt het
eiland gedurende enkele maanden van het jaar aangedaan door de groote
toeristenbooten; in 1931 b.v. door 19 van dergelijke schepen en 7 particuliere
stoomjachten met ruim 8000 toeristen aan boord. En hoewel dit feit, vooral onder
de tegenwoordige omstandigheden, niet al te veel gewicht in de schaal mag leggen,
zal men moeten toegeven dat het toch vermelding verdient, als men weet dat vóór
de crisis de passagiers van een ‘goede’ boot

1) Het scheepvaartverkeer in beide richtingen door het Noordzeekanaal bedroeg in dat tijdperk
7503 stoomschepen met 31.775.000 M.3!
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in de weinige uren dat zij op het eiland vertoefden dikwerf voor een f 60.000 aan
inkoopen besteedden.
Mèt bovengenoemde olie-industrie is dit groote internationale verkeer de oorzaak
van den geweldigen omvang, welke de invoer naar Curaçao heeft aangenomen. Nu
is het volkomen waar, dat onder de invoercijfers ook begrepen is de waarde van de
aangevoerde ruwe olie welke tot den eigenlijken handel niet bijdraagt, maar zelfs
wanneer men van den totalen invoer, groot f 114.073.561, het voor het oliebedrijf
aangevoerde ter waarde van f 101.675.639 aftrekt, blijkt het kleine Curaçao in 1931
toch nog voor niet minder dan ongeveer 12½ millioen gulden aan handelsgoederen
te hebben ingevoerd.
En hier zijn wij genaderd tot het punt, waarop wij den nadruk wilden leggen. In
Nederland toch beschouwt men Curaçao gemeenlijk nog altijd als hetzelfde, niet
veel beteekenend eiland dat het tot vóór korten tijd nog was. Men is er over het
algemeen onkundig van de geweldige veranderingen, welke zich daar in de laatste
jaren voltrokken hebben, en beseft niet voldoende welke voordeelen - geheel
afgescheiden van de ideëele en politieke - het bezit van dat eiland voor het Moederland
afwerpt en in verhoogde mate nog afwerpen kan. Bovengenoemde cijfers doen dit
duidelijk uitkomen.
En al zijn nu economische beschouwingen een minder geschikt onderwerp voor
een tijdschrift als Neerlandia; tot stijving van het betoog moge hier toch dieper op
dit onderwerp worden ingegaan.
In het staatje, dat hieronder volgt, is voor eenige artikelen de waarde van den
invoer in 1931 (overgenomen uit het laatst verschenen Koloniaal Verslag) opgegeven.
Daarachter is vermeld hoeveel daarvan uit Nederland afkomstig was.
Totaal
f 114.073.561

Waarvan uit Nederland
f3.374.260

Dito, doch zonder
benoodigdheden voor de
‘olie’

f 12.397.922

?

Bier en Malzextract

f 422.406

f 107.355

Boter

f 181.676

f 88.830

Jenever

f 160.590

f 148.450

Gedistilleerd 50% (excl.
rum)

f 176.599

f 20.878

Kaas

f 173.833

f 161.417

Gemaakte kleeren

f 539.819

f 7.027

Manufacturen

f 488.225

f 26.617

Margarine

f 138.850

f 94.389

Melk (niet gesuikerd)

f 259.171

f 47.473

Meubelen

f 161.257

f 41.056

Totale invoer
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Parfumerieën

f 282.678

f 3.622

Schoenen

f 292.534

f 17.347

Sigaretten

f 445.287

f 6.859

Suikerbakkerswerk en
chocolade

f 95.606

f 33.727

Verduurzaamde
levensmiddelen

f 565.347

f 195.118

Verfwaren

f 144.246

f 27.914

Ligt hier niet nog een groot afzetgebied open voor onze Nederlandsche handel en
industrie?
Hetzelfde is het geval met Aruba, het zustereiland, dat op een 80 K.M. ten N.W.
van Curaçao ligt. Hier zijn twee oliebedrijven gevestigd. Het kleinste behoort aan
de ‘Arend’, een dochtermaatschappij van de Koninklijke-Shellcombinatie, terwijl
het grootste, dat van de Lago Oil and Transport Co., een onderdeel vormt van de
Amerikaansche Standard Oil Co. en aan de Nicolaasbaai op 18 K.M. afstand van
Oranjestad - de hoofdstad van het eiland - gelegen is.
Zij bestaan eerst ongeveer 5 tot 6 jaren, doch hebben zich snel ontwikkeld, met
het gevolg dat de invoer voor rekening van het oliebedrijf, welke voor Curaçao
gedurende het jaar 1930 die voor Aruba nog met 94 mill. gulden overtrof, over 1931
met rond 24 millioen gulden de balans ten voordeele van Aruba doet overslaan.
De bedragen van den overigen Arubiaanschen invoer zijn eveneens de moeite van
het beschouwen overwaard. Men bedenke hierbij vooral dat deze betrekking hebben
op een eiland met nog geen 16000 inwoners en dat bovendien niet, zooals Curaçao,
in 't wereldstoomvaartverkeer is Opgenomen.
Totaal
f133.182.346

Waarvan uit Nederland
f851.873

Dito, doch zonder
benoodigdheden voor de
‘olie’

f 7.890.785

?

Bier en Malzextract

f 293.853

f 50.425

Boter

f 97.858

f 7.717

Jenever

f 59.354

f 54.432

Gedistilleerd 50% (excl.
rum)

f 104.674

f 2.861

Kaas

f 45.981

f 32.125

Gemaakte kleeren

f 57.279

f-

Manufacturen

f 524.783

f 7.717

Margarine

f 23.098

f 16.603

Melk (niet gesuikerd)

f 146.432

f 17.179

Meubelen

f 174.734

f 21.076

Totale invoer
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Parfumerieën

f 40.908

f 422

Schoenen

f 126.590

f 6.300

Sigaretten

f 238.856

f 198

Suikerbakkerswerk en
chocolade

f 43.545

f 14.376

Verduurzaamde
levensmiddelen

f 257.497

f 34.314

Verfwaren

f 229.587

f 10.299

Na kennisneming van het bovenstaande zal men toch moeten toegeven dat onze
Benedenwindsche eilanden meer belangstelling verdienen dan hun in Nederland
gewoonlijk toegemeten wordt.
En om meer dan een reden valt dit laatste te betreuren.
In tegenstelling met onze Oost, waar de blanke bevolking een vlottende is, zijn
hier de meeste inwoners reeds sinds geslachten lang op de eilanden gevestigd; menige
familie zelfs reeds sinds eeuwen. Zij zijn zeer gehecht aan hun geboortegrond, hebben
een sterk ‘clan’-gevoel en zijn er in geslaagd door alle tijden heen een zekere eenheid
te bewaren in dien smeltkroes van rassen, welke West-Indië heet. Het treffendst
voorbeeld daarvan is zeker wel dat Aruba, Bonaire en Curaçao de eenige Antillen
zijn waar de bevolking een eigen taal bezit: het z.g. Papiamentoe, een soort verbasterd
Spaansch, dat tot op den huidigen dag door alle standen als voertaal gebruikt wordt.
De ontwikkelden onder hen zijn tevens ook het Nederlandsch behoorlijk machtig.
De Spaansche of andere niet-Nederlandsche afstamming van vele Curaçaosche
families, de drukke gemeenschap welke de eilanden steeds met de Zuidamerikaansche
republieken van den overwal hebben onderhouden en de Amerikaansche ‘vreedzame
indringing’ welke zich ook hier niet onbetuigd laat, zijn verdere factoren, wier invloed
zich duidelijk in de samenleving doet gevoelen.
Als gevolg van een en ander treft men op Curaçao een bevolking aan wier zeden
en: gewoonten een geheel ander beeld vertoonen dan men in de overige Nederlandsche
bezittingen aantreft; een bevolking echter, welke daarom niet minder loyaal en trouw
aan het Rijksverband is. Het is jammer dat de Nederlandsche handel en industrie
zich niet meer gelegen laten liggen aan een afzetgebied, waarvan thans vreemde
landen en vooral de Vereenigde Staten de rijke vruchten plukken. Niet alleen dat
zoodoende stoffelijke voordeelen voor Nederland verloren gaan, doch het aanhalen
van onze handels-
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betrekkingen met Curaçao zou tevens ten goede komen aan een betere wederzijdsche
waardeering en tot een inniger verstandhouding tusschen het Moederland en het
gebiedsdeel van Groot-Nederland in de Caraïbische zee. Ook hier geldt het: O,
Nederland, let op Uw saeck!
Den Haag, Aug. '33.
Ir. E.F. SURINGAR.

Boeken-commissie
Sedert den 1en Maart 1927, op den noodkreet uit Vlaanderen, de eerste kist boeken
verzonden werd en mej. dr. Greta van Rijn voor de verspreiding van leesstof in
Vlaanderen baanbrekend werk verrichtte, heeft ‘Het Werk der Nederlandsche Boeken
en Tijdschriften!’, vooral na de reorganisatie en onder leiding van den heer Karel
Fossey, grooten omvang aangenomen. De heer Fossey te Antwerpen, nam het beheer
in Augustus 1930 over. Met ingang van September j.l. is deze onderafdeeling
verdoopt. Zij heet thans: ‘Algemeen Nederlandsch Verbond, Afdeeling
Boekverspreiding. Bureel voor Vlaanderen’ en blijft gevestigd in de Maaldersstraat
20. Op deze wijze komt het beter tot zijn recht, dat het Algemeen Nederlandsch
Verbond dit cultureele werk in Vlaanderen verricht.
Er werden in September 52 kisten verzonden en wel 36 naar den heer Fossey, 4
naar de Vlaamsche Opvoedings Centrale, 4 naar den Leerstoel voor Zuid-Afrikaansche
taal- en letterkunde te Amsterdam, 2 naar Zeemanshuizen te Rotterdam, 2 naar de
Nederlandsche Vereeniging te Shanghai, en 1 aan de Stadszending der Evangelische
Broedergemeente te Paramaribo (Suriname), de zendelingenleeraars H.J. Wesseldijk
te Tentena, Midden Celebes, A. Vermeer te Meester Cornelis op Java en O. Kerkman
te Sarmi, N.-N. Guinee.
In September ontving de Afdeeling een legaat. Bij testamentaire beschikking
vermaakte mej. M. de Lanoy te Haarlem, ons al haar boeken, op enkele na. De groote
verzameling boeken werd dankbaar voor ons werk aanvaard. Mogen er meer
belangstellenden zijn die op een dergelijke wijze beschikkingen maken voor een
goede bestemming van hun boeken.
Van de Centrale Volksbibliotheek te Scheveningen ontvingen wij een zeer groote
bezending kinderboeken.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Neerlandia. Jaargang 37

De heer Fossey in ons Antwerpsen Boekenhuis.

Voetspoor der Vaderen!
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
VII.
De Nederlanders en de Duitsche Hanze.
Mocht ik in de vorige artikelen het een en ander mededeelen over de diensten, door
onze voorvaderen in lang vervlogen tijden aan het stamverwante Noord-Duitschland
bewezen, zoo moge ik in dit artikel eenige mededeelingen doen over de zeer veel
grootere rol, door de Nederlanders in de Oostzee, dus te water gespeeld.
De Nederlandsche zeevaart en handel hebben steeds in nauwe betrekking gestaan
tot die van de Duitsche Hanze. Die betrekkingen zijn ten deele van
vriendschappelijken aard geweest; tal van Noord- en; Zuid-Nederlandsche steden
hebben nl. reeds vroeg deel uitgemaakt van dit machtige verbond. Voor wat de
voornaamste zeevaarders betreft, de Hollandsche steden, is het echter reeds spoedig
geweest een strijd om den voorrang, die door beide partijen twee eeuwen lang met
groote hardnekkigheid is gevoerd, en niet geëindigd is, vóórdat ten slotte de zwakste
partij de vlag heeft moeten strijken.
Tot verduidelijking gaat hier een enkel woord omtrent het ontstaan van de Duitsche
Hanze vooraf. Zoodra zich in de streken van Noord-Duitschland, langs de Oostzee,
die vooral door Hendrik de Leeuw voor den Germaanschen stam heroverd waren,
de handel begon te ontwikkelen, deed zich de behoefte gevoelen aan vereeniging
van de kooplieden, ten einde gemeenschappelijk aan de bezwaren het hoofd te kunnen
bieden, en aan een middelpunt, van waar uit die gemeenschappelijke handel zou
kunnen worden gedreven. Wat de Oostzee betreft, was het eiland Gothland door zijn
ligging daarvoor wel de aangewezen plaats. Reeds in de 12de eeuw waren daar,
vooral in de stad Wisby, betrekkelijk vaak Duitschers geweest. Toen de zeevaart
zich in de 13de eeuw meer begon te ontwikkelen, nam dat aantal zoo toe, dat velen
het burgerrecht verkregen; zij behielden echter hun nationaliteit. De Duitsche invloed
werd er zoo sterk, dat de stadsraad er was samengesteld uit ‘Leuten von beiden
Zungen’, dat er naast den Gothischen een Duitsche voogd was, en dat de stad zegelde
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met de lelie als het Duitsche zegel, naast het lam met de overwinningsvaan als het
gothische embleem.
Hadden de Gothen in vroeger tijd het spoor gevolgd van hunnen voorvader Rurik
naar Nowgorod aan het Ilmermeer, waar hij het Russische rijk had gesticht, de
Duitschers volgden; hen naar die toen aanzienlijke, groote handelsstad en sloten
verdragen met de Russische vorsten van Smolensk, Potolsk en Witebok. Zij stichtten
daar een zelfstandige handelmaatschappij, die ook een zekere staatkundige
zelfstandigheid bezat. Wisby bleef echter de hoofdzetel van het verbond; de te
Nowgorod overblijvende gelden werden nl. naar Wisby overgebracht en daar bewaard
in de Mariakerk in een kist, waarvan de 4 sleutels in handen waren onderscheidenlijk
van 4 ouderlingen, één van de Duitschers
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op Gothland, één van de stad Lubeck, één van Soest en één van Dortmund.
Dat ook reeds in den beginne Nederlanders aan dat handelsverbond hebben
deelgenomen, blijkt daaruit, dat het Nowgorodsche verdrag van 1229 gesloten werd
door burgers als afgevaardigden van de Duitsche Gothlanders, kooplieden uit Lubeck,
Soest, Munster en nog enkele Duitsche steden, doch ook door twee uit Groningen.
Het aantal deelnemende steden nam nog toe en klom spoedig tot ongeveer 30, alle
gelegen tusschen Keulen en Utrecht in het Westen, en Reval in het Oosten. Tezamen
vormden zij de ‘Vereenigde Gothlandvaarders van het Roomsche Rijk’. Wel was
het geen rijksinstelling en waren zij geheel op eigen kracht aangewezen, doch gaarne
dekten zij zich met de vlag van het rijk, omdat hun invloed tegenover de buitenwereld
daardoor grooter was.
Wisby werd onder hun beheer een groote, machtige handelstad. Ook de
Nederlanders waren daar vertegenwoordigd, getuigen de overblijfselen van een eigen
kerk, de St. Geertruida-kerk, waarvan Marcellus Emants in zijn ‘Reis naar Zweden’
melding maakt. Door de welwillende medewerking van de Zweedsche Vereeniging
tot bevordering van het Vreemdelingen-Verkeer, is het mij mogen gelukken in het
bezit te geraken van een foto van de ruïne dezer kerk.
De Vereenigde Gothlandvaarders steunden elkaar op allerlei wijzen. Teekenachtig
is een voorval in 1287. Op de Estlandsche kust had een strandroof plaats gehad en
naar aanleiding daarvan besloten de verbonden steden eenstemmig, dat alle steden,
in welker nabijheid goederen door schipbreuk of strandroof verloren; zouden gaan,
openlijk het koopen of verkoopen van dergelijke goederen zouden verbieden; dat zij
diegenen, die daardoor schade hadden geleden, met raad en daad zouden bijstaan in
hunne pogingen om het verlorene terug of vergoed te krijgen. Steden, welke zich
niet naar dat voorschrift gedroegen, zouden geldboeten en andere disciplinaire straffen
beloopen en bedreigd worden met uitzetting uit het verbond.
De handel bleef niet beperkt tot de Oostzee; de Keulenaars hadden reeds op het
einde der 12de eeuw een ‘Guild Hall’ te Londen bezeten, met het recht daar alleen
handel te drijven, of anderen tegen betaling van een zeker recht, daartoe te machtigen;
in 1266 verkregen ook de Hamburgers dat recht, hetwelk spoedig daarop zich
uitstrekte tot alle, op Engeland varende Duitschers - waaronder ook te verstaan de
aangesloten Nederlandsche steden.
Nog belangrijker was de uitbreiding van het handelsverkeer met de Vlaamsche
steden, vooral met Brugge, toen een der rijkste en machtigste steden van West-Europa,
en als havenstad aan het Zwin een marktplaats voor alle mogelijke natiën van
Zuid-Europa, en tevens voor den uitvoer van een, voor dien tijd, buitengewoon
ontwikkelde weefnijverheid.
De Hanze, zooals men de vereeniging langzamerhand was gaan noemen, verbond
de belangrijkste centra van West en Oost met elkander. De producten van het dicht
bevolkte Vlaanderen en de voortbrengselen van Zuid-Europa werden gevoerd naar
het nog slechts dun bevolkte en weinig ontwikkelde Oosten, van waar de
massavoortbrengselen, hout, graan, teer, pelswaren en andere, waaraan het Westen
behoefte had, in ruil werden verstrekt.
Wel heeft de Hanze in 1494 haar kantoor Nowgorod, wegens ondervonden groote
moeilijkheden met den Russischen Czaar moeten opgeven, maar een onoverkomelijke
slag is dit voor haar niet geweest; de Oostelijke steden in Pruisen en de Baltische
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landen hadden zich zóó ontwikkeld, dat zij de taak van Nowgorod grootendeels
hadden overgenomen.
Wisby heeft zich op den duur niet als hoofdzetel van het Verbond kunnen
handhaven. De stad Lubeck, begunstigd door hare ligging, beveiligd tegen vijandelijke
aanvallen, ontwikkelde zich zóó snel en verkreeg, ook door de belangrijke diensten
aan de verbondssteden bewezen, zóó grooten invloed, dat reeds op het einde der 13e
eeuw, de hoofdzetel daarheen werd verlegd. Met Lubeck als hoofdleider heeft de
Hanze haar grootste tijdperk van macht en van bloei doorleefd.
Hoeveel steden in het geheel bij het Verbond aangesloten zijn geweest, is volgens
Schäfer, den bekenden geschiedschrijver der Hanze, niet met volstrekte zekerheid
te zeggen. Gewoonlijk wordt dat aantal aangenomen ongeveer 70 te zijn geweest.
Van de Nederlandsche steden hebben daartoe behoord Arnhem, Nijmegen, Tiel en
Zaltbommel aan Rijn en Waal, Roermond, Venlo en 's Hertogenbosch aan de Maas;
Kampen, Zwolle, Hasselt, Deventer, Zutfen, Doesburg en Doetinchem in het
IJsselgebied; de Geldersche steden Harderwijk en Elburg aan de Zuiderzee; verder
Groningen, Stavoren, Hindeloopen, Sneek en Bolsward. De Friesche en Groningsche
steden zijn maar tijdelijk aangesloten geweest; bij verschillende aangelegenheden
neigden zij tot de Hollandsche en Zeeuwsche, die nooit lid van de Hanze zijn geweest.
Kampen is de eenige Nederlandsche stad, die in de Hanze een leidende positie heeft
ingenomen.
In de eerste tijden geschiedde het vervoer van goederen uit het Oosten, voor zoover
over zee, met kustvaarders niet verder dan tot Lubeck. Vandaar ging het geheel over
land, of met kleine vaartuigen langs de Trave en een gegraven kanaal naar de Elbe,
tot Hamburg; dan langs de Waddeneilanden naar de Zuiderzee; en verder langs de
Hollandsche of Utrechtsche binnenwateren naar de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche
stroomen; naar Brugge langs Sluis, door het Zwin. Zoo ook omgekeerd. Geheel over
zee waagde men zich niet. Eerst omstreeks het midden der 13de eeuw wordt gewag
gemaakt van Westersche zeelieden, die om kaap Schagen en door de Sont in de
Oostzee kwamen.
Omtrent die vaart door de Hollandsche binnenwateren heeft Dr. J.G. Nanninga in
zijn academisch proefschift ‘Het handelsverkeer der Oosterlingen door
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Ruïne van de St. Geertruida-kerk te Wisby.
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Holland in de dertiende eeuw’ 1921, belangwekkende bijzonderheden medegedeeld.
Toen de zg. ‘Ommelandsvaart’ door de Hollanders en Friezen, die reeds vroeg als
stoute zeelieden bekend stonden, meer gevolgd werd, was dit voor vele Hanzeleden,
die zich daardoor voordeelen zagen ontgaan, niet aangenaam. De Lubeckers schijnen
er voor gezorgd te hebben, dat die zeevaart buiten om, voorloopig geen te groote
afmetingen aannam. Er is althans een brief bekend van het jaar 1280, waarin de
Overijsselsche steden Kampen en Zwolle, als onderdanen van den aartsbisschop van
Utrecht, de Lubeckers bedanken voor hunne bemoeiïngen tot herstelling van het
‘oude recht’, volgens het welk de Friezen niet naar Gothland mochten varen en de
Gothlanders niet naar de Noordzee; en waarbij er tevens op aangedrongen werd, dat
de Sont voor de Engelschen gesloten zou worden.
Intusschen heeft blijkbaar de concurrentie door de ‘Ommelandsvaart’ vooreerst
de Hanzeatische belangen niet in zeer hinderlijke mate geschaad, en wel daarom, dat
het overzee-verkeer uitsluitend zich bepaalde tot het betrekkelijk weinig kostbare
massavervoer; terwijl voor het vervoer van de kostbare stukgoederen men de voorkeur
bleef geven aan het veiliger verkeer over Lubeck - Hamburg.
De verhouding bleef daardoor voorloopig nog vriendschappelijk, al werden ook
langzamerhand beschermende maatregelen tegen de Hollandsche concurrenten
genomen.*)
In den strijd van de Hanze tegen Koning Waldemar van Denemarken hebben
althans Amsterdam en Brielle de uitnoodiging aangenomen tot deelneming aan een,
in 1367 te Keulen gehouden congres tot ouderlingen bijstand, en hebben zij, evenals
andere, wel aangesloten Nederlandsche steden, schepen geleverd voor de vloot, die
met behulp van den Zweedschen koning Albrecht van Mecklenburg, Kopenhagen
heeft genomen, Skonen voor de Zweden heroverd en den Deenschen koning tot de
vlucht heeft gedwongen. Volgens Wagenaar, Geschiedenis van Amsterdam, heeft
reeds vóór dat de vrede van Stralsund in 1370 gesloten werd, Albrecht aan de
Hollandsche en Friesche steden, die hem geholpen hadden, vrijheid verleend om in
Denemarken en Skonen, zoover hij beide deze landen:, binnen den tijd van het
verbond mocht machtig worden, te komen handel drijven, zoowel te water als te
land, zonder dat zij, in geval van schipbreuk, eenig strandrecht schuldig zouden zijn,
maar integendeel volle vrijheid zouden hebben om hare gestrande goederen alom te
benaderen. De tollen, welke zij van allerlei waren hadden te betalen, werden op een
matig bedrag gesteld.
Voorts vergunde de koning aan de stad Amsterdam om op Skonen, inzonderheid
te Falsterbö een loge of kantoor te mogen hebben en daar een voogd aan te stellen,
belast met het gerechtelijk bewind. De bewoners van die volksplanting mochten vrij
bier tappen (de brouwerij was in de Nederlanden een bedrijf van beteekenis), laken
en lijnwaad uitsnijden en verkoopen of eenig handwerk uitoefenen. Zij mochten vrij
visschen in de wateren van Skonen, en daartoe hun eigen vischschuiten gebruiken,
mits betalende van elke schuit een mark Skonens. Ook mochten zij onder gelijke
belasting zich bedienen van hun eigen wagen en praam. De kooplieden mochten
*) Een zeer lezenswaardig boekje, waarin de ontwikkeling van den Nederlandschen handel, in
concurrentie met dien van de Hanze, op duidelijke en onderhoudende wijze is beschreven,
is kort geleden verschenen, nl. ‘Die Holländer und die deutsche Hanse’ van Friedel Vollbehr;
uitgave van ‘Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins. Blatt XXI 1930’. Het boekje
bevat ook een rijke, zoowel Nederlandsche, als Duitsche literatuuropgave.
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verder hun eigen goederen in de havens des rijks van het eene schip in het andere
overladen en binnenslands van de eene markt naar de andere vervoeren, zonder
daarvoor tol schuldig te zijn. Zij mochten op weg van hun schip naar hun herberg
en terug, wapenen dragen. Goederen van overledenen werden door den Voogd
aanvaard en aan de wettige erfgenamen, hetzij binnens- of buitenlands, uitgeleverd.
Ook in het begin der 15de eeuw deed Amsterdam mede aan de beteugeling van
de Victaliebroeders of Likedelers, een zeerooversgemeenschap op communistischen
grondslag, gevestigd in Oost-Friesland, die de zee onveilig maakte en aan den
Hanseatischen handel geweldige schade berokkende.
Het zooeven genoemde schiereiland Skanör of Falsterbö, de Z.W.-hoek van Skonen,
is van de 13de tot de 16de eeuw van buitengewoon groot belang geweest wegens de
haringvisscherij; van daar zijn beteekenis voor de Hollanders, die zich op groote
schaal met dit bedrijf bezig hielden. Naast den vischhandel ontwikkelde zich daar
ook een groote handel in allerlei andere artikelen; het was de plaats, van waar uit
Zweden voor een groot deel van zijn buitenlandsche behoeften voorzien werd; een
tijdlang heeft het behoord tot de belangrijkste verkeerscentra van Noord-Europa.*)
De Hanze had hare handelsbetrekkingen nog verder uitgestrekt dan tot de Oostzee,
Engeland en de Nederlanden, en was ook een levendigen handel begonnen op Bergen
in Noorwegen, vooral in stokvisch. De Engelschen en Franschen wisten zij daar
vandaan te krijgen. Met de Hollanders hebben zij dat niet klaar kunnen spelen;
niettegenstaande allerlei strubbelingen zijn dezen de vaart op Bergen blijven
volhouden en met groot succes. De zg. ‘Deutsche Brüche werd door hen altijd druk
bezocht. In de ‘Baltische Archivalia’ van Prof. Kernkamp (blz. 20) trof ik een aardige
teekening aan van die ‘coopmansbrugge’ of ‘brücke’, waarschijnlijk dagteekenend
uit de tweede helft der 16de eeuw, die met een teekening, voorkomende in Dr.
Schäfer's werk ‘Die Deutsche Hanse’, een goed beeld geeft van die vroegere
Bergensche haven.

‘Koopmansbrugge’ te Bergen. Uit Dr. D. Schäfer: Die Deutsche Hanse.

De Hollandsche handel op Bergen werd voornamelijk gedreven door Amsterdam,
waar vele jaren heeft bestaan
*) Behalve Amsterdam hebben Zierikzee, Den Briel, Dordrecht, 's-Hertogenbosch, Stavoren
en Hindeloopen dat recht bezeten. Ook te Gouda en Haarlem hebben Skonenvaardersgilden
bestaan.

Heel lang heeft de Skonenhandel voor de Nederlandsche steden echter niet
geduurd. Reeds vrij spoedig hadden zij die pleisterplaats niet meer noodig en
zijn rechtstreeks op de Oostelijke steden gaan varen. Na 1400 was Skonen
door de Nederlanders grootendeels verlaten.
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‘Koopmansbrugge’ te Bergen, grafisch voorgesteld. Uit Dr. G.W. Kernkamp. Baltische Archivaliën.

staan een ‘Bergenvaardersgilde’, dat er een eigen ‘Bergenvaardershuis’ op na hield,
gelegen aan den Amstel, even buiten de toenmalige Regulierspoort. Wagenaar
vermeldt in zijn meergenoemd werk o.m. een stedelijken gildebrief van het jaar 1539,
behelzende allerlei aardige bijzonderheden omtrent de rechten en verplichtingen van
die gildebroeders.
***
Mijn artikel in het vorige nummer van ‘Neerlandia’, dat hoofdzakelijk handelde over
Friedrichstadt a/d. Eider, vereischt eenige aanvulling. Tot mijn leedwezen was het
mij niet bekend, dat reeds in 1909 artikelen in het tijdschrift van het Verbond waren
verschenen van de hand van Dr. F. Pont, die jaren lang als leider van de
Remonstrantsche gemeente aldaar heeft gewoond, en in 1913 een verhandeling van
grooteren omvang ‘Friedrichstadt a/d. Eider. Die holländische Kolonisation in den
letzten Jahren des spanisch-niederländischen Krieges’ het licht heeft doen zien.
Van bevriende zijde daarop opmerkzaam gemaakt, heb ik mij gehaast van die
boeiend geschreven, zaakrijke artikelen kennis te nemen waaruit ik stellig menige
waardevolle ,aanvulling had kunnen overnemen. Den lezers van ‘Neerlandia’, die
belangstellen in het wedervaren van dit, voor ons zoo belangwekkende stadje, moge
ik de lezing van bovenbedoelde geschriften ten zeerste aanbevelen.
F. DEKKER.

Twee vliegen in één klap.
Men zond ons de kennisgeving der verhuizing van een Nederlandschen drukker, die
aldus aanvangt
Verhuisd van/Déménagé de la
Franciscus Romanusweg 19
naar/à la
Hessen Casselstraat 4/Rue Hessen Cassel 4
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Die bekendmaking was gedrukt in een Nederlandsch tijdschrift.
Den steller dezer aankondiging vragen wij verschooning voor ons nuchter
Nederlandsch opschrift. Wij verzuimden er onder te plaatsen: à double usage.

Nederland

De Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen te 's-Gravenhage.
Nederland was jarenlang bevoorrecht. Het had een bezit in onze koloniën, waarin
voor onze jonge, energieke mannen en vrouwen een toekomst van werken en welvaart
lag. Deze beide zegeningen zijn voor velen niet meer te verwerven, de levenskansen
zijn geringer geworden; men ziet uit naar andere richtingen, waarin de gewonnen
kennis, levenservaring en levensvaardigheid tot uiting kunnen komen.
De Hollanders hebben altijd talent gehad om met andere rassen om te gaan, zij
wisten zich geschikt aan te passen, te vestigen, zoowel in de koude streken als in de
tropen.
Daardoor staat voor de Hollanders feitelijk de heele wereld open, want deze
eigenschappen zijn overal, waar de gelegenheid tot koloniseeren bestaat, van pas.
En die gelegenheid is er. Nog heele gebieden vragen om cultuur. De Belgische
Kroonprins heeft, bij de bespreking der begrooting van Koloniën over de Congo,
over ons Indië een gunstige kritiek laten hooren, waarbij vooral de cultures aangehaald
werden als voorbeeld van profijt voor land en volk.
Vroeger, nog pas eenige tientallen jaren geleden, werd het meenemen van de vrouw
naar de binnenlanden van Ned.-Indië of de buitengewesten als een waaghalzerij
beschouwd, tegenwoordig is dat bezwaar door allerlei verbeteringen in het verkeer,
niet meer zoo overwegend. Maar vooral heeft de Koloniale School voor Meisjes en
Vrouwen, sedert haar oprichting in 1921, bevorderd, dat de jonge vrouwtjes, met
kennis van haar in O. - en W.-Indië te vervullen taak toegerust, hare echtgenoten
vergezellen.
Reeds vele vrouwen werden op deze wijze voor het tropenleven, ook elders,
voorbereid, tot zegen voor haar gezin niet alleen, doch ook menigmaal voor andere,
geheel niet voor haar taak berekende jonge vrouwen. Hoevele brieven getuigen niet
daarvan. Alleen reeds het benaderen van anderer nooden door te trachten de psyche
en daarmede de beweegredenen der handelingen van het vreemde ras te begrijpen,
is een voorname factor voor het slagen in een koloniale loopbaan.
Het is de K.S. die de vrouw daartoe de eerste voorbereiding geeft. Een oud-leerlinge
schreef mij: ‘Eerst als men de praktijk meemaakt, dan gaat men langzaamaan inzien
hoezeer de K.S. je een ondergrond heeft gegeven.’ Dit slaat niet alleen op het
onderwijs in de inheemsche omgangstaal, doch evenzeer op:
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eerste-hulp-bij-ongelukken, de hygiëne in 't algemeen en voor de tropen in het
bijzonder, de huishouding, die dikwijls met primitieve hulpmiddelen moet worden
gedreven en de kennis van de voortbrengselen van den bodem, waarop vooral in de
binnenlanden, menig gezin bijna uitsluitend is aangewezen voor de voeding. Niet
alleen voor de gezonden maar ook voor de zieken moet de voeding dikwijls gevonden
worden in hetgeen het land voortbrengt. Dan huishoudelijke ziekenverpleging,
waarvan de geïmproviseerde verplegingsartikelen en benoodigdheden, zooveel tot
het herstel en het behoud van het leven kunnen bijdragen, de praktische kleeding
voor
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man, vrouw en kind. Niet het minst van belang is de verzorging gedurende de
zwangerschap en in het kraambed.
Reeds vóór dat de K.S.v.V. & M. was opgericht, kwamen jonge, moedige vrouwen
van verschillende nationaliteit bij mij die kennis opsteken. Zij trokken naar
Zuid-Afrika, Canada, de West-Indische eilanden en Britsch-Indië. Later toen uit mijn
ervaring de K.S. tot stand kwam, waren er leerlingen onder, die zelfs naar Japan,
Bolivia en China togen.
Dat de school in een werkelijk bestaande behoefte voorziet, bewijzen vele brieven
van oud-leerlingen.
Het is goed dat de vrouw, terdege voorbereid, met haar echtgenoot mede gaat naar
de tropen; zij brengt in die vreemde en vaak ver van de beschaafde wereld afgelegen
oorden, het beste wat in de vrouw leeft, ten goede van het gezin en de omgeving.
De crisis heeft ook de K.S.v.M. & V. aangetast. De subsidies zijn zeer teruggegaan,
de contributies sterk verminderd evenals de aanvraag voor de plaatsing van leerlingen,
hetgeen zijn oorzaak vindt in de zoo goed als gestaakte uitzending van jonge krachten
naar Ned. Oost- en West-Indië.
In breeden kring is men gedurende het bestaan der school tot het besef gekomen
van haar groote beteekenis voor de koloniën. Nu de tijden echter vele jonge mannen
thans dwingen om een bestaan te zoeken in andere dan de Ned. koloniën, ligt het op
den weg der K.S.v.V. & M. om haar onderwijs open te stellen ook voor die leerlingen,
wier toekomst in vreemde koloniën gelegen is.
De directrice der school, mevrouw zuster B. Ter Heide - Nolte, die zelve lange jaren
in de tropen werkzaam is geweest en het koloniale leven kent, is steeds bereid alle
gewenschte inlichtingen te verschaffen, Spreekuur: Woensdag van 2-4 uur, Westeinde
46, Den Haag.
Zr. L.M. HELLEMANS,
Mede-oprichtster en oud-directrice der K.S.v.M. & V.
Wassenaar, 20 Augustus 1933.
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Les in Verbandleer.

Huishoudelijke ziekenverpleging.

Het A.N.V. bij de Vrijwillige Landstorm.
In de maand Augustus vonden in de legerplaats de Harskamp oefeningen plaats van
den Kaderlandstorm; de avonden worden bij zulk een kamp gewoonlijk gevuld met
voordrachten, wedstrijden, filmvoorstellingen, enz.
Het A.N.V. was in de gelegenheid een aandeel daartoe bij te dragen en daarvoor
in ruil te ontvangen enkele Nieuwe leden en verspreiding van de Verbondsgedachte
in landstormkringen.
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Ongeveer 4000 M. film werd beschikbaar gesteld uit het Verbondsarchief - o.a.
de nieuwste Zuiderzeerolprent - waarmede een afzonderlijke avond werd gevuld,
terwijl de kleinere rolprenten tot aanvulling van andere film-avonden dienden.
Den 14den Augustus werd in de ‘tooneelzaal’ van het Kamp een kleine
tentoonstelling ingericht van kaarten, voorwerpen en prenten uit de stamgebieden,
terwijl 's avonds het ‘hoofdnummer’ bestond uit een voordracht van Kol. K.E.
Oudendijk over het onderwerp: ‘Prins Willem van Oranje zooals hij ons uit het
Wilhelmus tegemoet treedt’, een schoone parafrase op het Wilhelmus, waarbij
lichtbeelden uit het leven van den Prins werden vertoond.
Na de rust sprak Drs. W. Goedhuys over ‘de Verspreiding van den Nederlandschen
Stam’, terwijl er in de rust veel gebruik werd gemaakt van de gelegenheid vragen te
stellen. Ook de detachementscommandant en enkele officieren woonden de
bijeenkomst bij.
Voor het Verbond was het een goede gelegenheid in militaire kringen de
Verbondsgedachte wat meer bekend te maken; mogen deze dagen anderzijds ook
iets bijgedragen hebben tot de geestelijke weerbaarheid van onze landstormers!

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 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Vlaanderen
G.J. Hooijer †
Allen die, in Nederland zoowel als in Vlaanderen, waar hij reeds 33 jaar verbleef,
den heer G.J. Hooijer, penningmeester van de Groep Vlaanderen en van de afdeeling
Brussel van het A.N.V., hebben gekend, zullen de doodstijding met groote
verslagenheid hebben vernomen. Vrijdag 25 Augustus is hij, geheel onverwachts,
op 72-jarigen leeftijd, in zijn woning te Schaarbeek, overleden.
Reeds vóór zijn vestiging te Brussel, in 1900, wist de heer G.J. Hooijer zich te
Arnhem, zijn geboorteplaats, ondanks de vele beslommeringen van zijn druk leven
als zakenman, op maatschappelijk gebied zeer verdienstelijk te maken.
Nauwelijks metterwoon in de Belgische hoofdstad gevestigd, nam hij deel aan de
oprichting van de Ned. Kamer van Koophandel in België, van welk lichaam hij
verscheidene jaren onder-voorzitter was. Tot het in het leven roepen van tak Brussel
A.N.V., de eerste afdeeling van ons Verbond, ten tijde van H. Meert, Johan Kesler
e.a., heeft de heer G.J. Hooijer eveneens rijkelijk zijn deel bijgedragen. Van 1905
tot 1907 was hij lid van het hoofdbestuur van het A.N.V. Met Floris en Emiel 't Sjoen
en Em. Hullebroeck stichtte hij het Kunstverbond, te Brussel, dat in de oorlogsjaren
te gronde ging. Tijdens de Duitsche bezetting van België verbleef de heer Hooijer
met zijn gezin in Nederland.
Bij zijn terugkeer te Brussel, na den oorlog, trok hij zich uit het publieke leven
terug. Alleen het A.N.V. mocht zich verder in zijn werkdadige belangstelling
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G.J. Hooyer. †

blijven verheugen. Naar zijn sober, zakelijk en wel doordacht woord werd steeds
gaarne geluisterd. Zijn heengaan heeft in het A.N.V. een leemte teweeggebracht,
welke niet gauw zal kunnen worden gevuld.
Aan de groeve heeft de voorzitter van de Groep Vlaanderen, Mr. W. Thelen, uit
aller naam, een innig gevoeld woord van vriendschap en waardeering gesproken. De
vacantietijd maakte het talrijken vrienden van den betreurden gestorvene onmogelijk
zijn uitvaart bij te wonen en hun deelneming aan de diep beproefde weduwe en de
beide zonen van den heer Hooijer - evenals hij trouwe Verbondsleden - te betuigen.
Op aanstichting van het bestuur van tak Brussel zal binnenkort nog een
gemeenschappelijk bezoek gebracht worden aan het graf van hem, wiens gedachtenis,
door zeer velen, steeds zal worden bewaard.
De heer Hooyer was ridder in de orde van Oranje Nassau.

Agnes Reban. †
Alle leden van het A.N.V., in het bijzonder die der afdeeling Brussel, zullen ook met
groot leedwezen vernomen hebben, dat de te Brussel wonende jonge Nederlandsche
zangeres, mej. Agnes Nienaber (Agnes Reban), onlangs aan de gevolgen van een
operatie is gestorven. Mejuffrouw Nienaber was niet alleen een trouw en overtuigd
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lid van het A.N.V., zij ijverde ook met de daad, op kunstgebied, voor het verhoogen
van het aanzien der Nederlandsche taal en kultuur in de Belgische hoofdstad.

Een ‘Philosophie der Vlaamsche Beweging’
Het is ongetwijfeld een verheugend geestelijk verschijnsel, na de verwarring der
laatste jaren, in Vlaanderen de zucht naar synthetisch samenbrengen en overschouwen
van wat in dit land leeft en groeit, op eene reeds voor iederen onbevooroordeelden
waarnemer duidelijke wijze, te zien toenemen. Het Vlaamsche ‘essay’, vóór den
wereldoorlog zoo goed als onbekend - August Vermeylens ‘Kritiek der Vlaamsche
Beweging’ b.v. niet te na gesproken - heeft eerst, sedert enkele jaren, eenige,
weliswaar nog zeer zeldzame maar daarom niet minder verdienstelijke beoefenaars
gevonden. En al wacht het Vlaamsche volk nog altijd op den ontleder en beschrijver
van zijn eigenaardige psychologie, al is tot nu toe geen meldenswaardige poging
gedaan om wording en ontwikkeling van de Vlaamsche beweging (waarmede ik
zoowel den kultureelen, den ‘musischen’ opbloei als den politieken opgang van het
Vlaamsche volk bedoel) in het licht van de groote Europeesche ziels- en
gedachtenstroommgen te verklaren, toch stemt het verschijnen van werken als Marnix
Gijsens ‘Ons Volkskarakter’, als Hendrik de Mans ‘Nationalisme en Socialisme’,
als dr. H.J. Elias' ‘Onze Wording tot Natie’, als dr. Lili Sertorius' ‘Literarisches
Schaffen und Volkstum in Flandern’ alreeds - mede om de beloften voor de toekomst,
welke zij opwekken - tot een niet geringe voldoening. Ook Max C.G. Lamberty, een
verdienstelijke en zeer belezen neef van Leo de Raet, den veel te vroeg gestorven
schrijver van het standaardwerk ‘Vlaamsche Volkskracht’, heeft zich op dit nog bijna
geheel braakliggende terrein begeven en in ons, eenige weken geleden, met een
‘Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale stroomingen in België’1)
komen verrassen, welke alleszins als een interessante bijdrage tot een hooger en
ruimer inzicht in het ontvoogdingsstreven van de Vlamingen verdient te worden
begroet.
Gebrek aan plaatsruimte maakt het ons onmogelijk dit ruim 150 pagina's beslaande
werk in zijn geheel te

1) Uitgeverij Cultura. H. Cayman-Seynave, te Brugge.
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ontleden. Het leidt den lezer, van de achttiende eeuw, de periode van het Vlaamsche
verval, dwars door het ‘Hollandsche tijdperk’ en de gebeurtenissen van 1830 naar
de geboorte en de verdere ontwikkeling der Vlaamsche Beweging. De heer Lamberty,
uitgaande van de wel wat eenzijdige gedachte, dat de idee steeds de levenwekkende
kracht van alle volksbewegingen en groote daden is geweest, wat hem er toe brengt
de motorische invloeden van historisdien, politieken, economischen en
individualistischen aard vaak, gedeeltelijk te negeeren of, op zijn minst, te
onderschatten, opent, bij ieder hoofdstuk van zijn boek, horizonten, die voor velen
in Vlaanderen en ook in Nederland, ongetwijfeld geheel nieuw zullen zijn. Wat hij
schrijft over de rol der internationale stroomingen in het ontstaan der ‘Vlaamsche
aantrekkingskracht’, over de Romantiek in België, over de Vlaamsche beweging en
de democratie, over de toekomst van de Vlaamsche beweging, enz., getuigt van een
warme liefde voor het behandelde onderwerp en een scheppenden critischen geest,
die zeer sympathiek aandoen. En al moge het woord ‘Philosophie’, in den titel van
dit werk, misschien wel iets te weidsch klinken en dan ook verwachtingen doen
ontstaan, die - de beknoptheid van het werk zal daar wel de schuld van zijn - niet
geheel worden bevredigd, toch doet dit niets af van de innerlijke waarde van het
werk van Max Lamberty, dat wij wenschen in handen te zien van alle werkelijk in
den ideëelen inhoud van de Vlaamsche beweging belangstellende leden van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.

Suriname
Surinaamsche Brief.
Uw briefschrijver heeft niet het genoegen een gramofoontoestel te bezitten. Daarvoor
wordt hij rijkelijk schadeloos gesteld door zijn overburen, die een dergelijk instrument,
uitmuntend door een geweldige klankrijkdom veelvuldig aanzitten. De eerlijkheid
gebiedt echter te verzekeren, dat het een bijzonder goed toestel is, waarop ten hoogste
aan te merken valt, dat het geluid bij sommige gelegenheden al te ongebreideld onze
kamer binnen dringt.
Een gramofoon is anders voor ons hier in de tropen, althans hier in de West, een
begeerenswaardig bezit, begeerenswaardiger nog dan een ontvangtoestel voor de
radio.
Er zijn in de laatste tijd heel wat radiotoestellen hier in Suriname in gebruik
genomen. Maar eigenlijk voldoen zij niet erg. Wij ontvangen bij voorkeur op de ultra
korte golf en de stations, die op deze golflengte uitzenden zijn uiteraard beperkt.
Bovendien moet het toestel, gezien de groote afstand, zeer gevoelig zijn en door de
vele luchtstoringen en het wegzakken is de ontvangst meestal geen volmaakt genot.
Maar de grootste moeilijkheid is het belangrijk tijdsverschil. Al zou Hilversum een
krachtigen zender hebben, die hier goed doorkwam, dan zou nog met het oog op het
tijdsverschil de Surinaamsche luistervink niet veel aan de uitzending hebben. Een
uitzending van het Concertgebouw op Donderdagmiddag van 4-6 komt niet tot haar
recht. En als men je om 8 uur al ‘wel te rusten’ toevoegt, dan is dat op de duur niet
je ware.
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Europa is hier wel op te vangen: Parijs, Londen, Rome, zelfs Moscou komen over,
maar de beste resultaten heeft men, als men op Amerika instelt. Dan kan men vrij
zeker op krachtige ontvangst rekenen.
Maar, 't is niet om iets slechts van Amerika te zeggen, toch geloof ik, dat men een
heel bijzondere gezindheid en smaak moet bezitten, om door de Amerikaansche
uitzending gesticht te worden. Afgezien van het gejachte, het dreunende tempo, is
ook de keuze der uitgezonden muziek niet in overeenstemming met onze smaak.
Is dus radio hier lang niet dat, wat radio in Nederland beteekent, des te meer heeft
voor ons de gramofoon waarde. Het toestel voor ‘muziek in blikjes’ is voor ons een
toovenaar, die ons kan verplaatsen in een wereld, die ver achter ons ligt, onbereikbaar.
U weet niet, hoe een koraal van Bach, hoe een Bolero van Ravel in goede weergave
op iemand inwerken, die jarenlang gespeend is van muziek. Want, wat er hier aan
concerten gegeven wordt, is toch altijd maar dilettantisme. Het is of de muziek voor
je doet ontbloeien een tuil van bloemen van nooitgewaande vormvolmaking en geur.
Een ding zou ik echter nog eens graag op de gramofoon willen hooren. Dat is een
echt Hollandsch klokkenspel. Ik weet niet of er platen bestaan met een carillonopname.
Ik heb ze tenminste nog niet gehoord. Als zij er niet zijn, zou het dan niet een mooie
taak van het hoofdbestuur zijn, om bijv. het ‘Wilhelmus’ gespeeld op de zingende
torens vast te leggen op de plaat, en ook hier te lande te doen weerklinken?

Nederl. Antillen
Curaçao 1634-1639.
Op 29 Juli 1634 namen Johannes van Walbeeck en Pierre le Grand het eiland Curaçao
voor de West-Indische Compagnie in bezit; spoedig daarop volgden Bonaire en
Aruba, de beide andere der tegenwoordige Nederlandsche Benedenwindsche eilanden
waren toen ongeveer een eeuw lang Spaansch bezit geweest, doch de Spanjaarden
hadden er geen vestingen van eenige beteekenis, noch hadden zij er ooit eenig
voordeel van genoten.
Van de drie Bovenwindsche Eilanden, St. Maarten (zuidelijk gedeelte), St. Eustatius
en Saba, hadden particuliere Zeeuwsche ondernemers het eerstgenoemde onder een
door de Compagnie verleend octrooi, reeds eenige jaren vroeger bezet; de
koloniseering der beide andere Bovenwindsche eilanden werd omstreeks 1635
ondernomen.
Het jaar van Van Walbeecks expeditie mag worden beschouwd als het belangrijkste
in de geschiedenis der Nederlandsche vestiging op de eilanden der Caraibische Zee
en op Curaçao is het initiatief genomen - door de Groep Nederlandsche Antillen van
het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Curaçaosche Afdeeling der Kon.
Vereeniging Oost en West - om 1934 te maken tot een herdenkingsjaar.
Op aandrang dezer organisaties hebben de Hoofdbesturen van het A.N.V. en de
Kon. Ver. O. en W. op hun beurt zich moeite gegeven om ook in Nederland
belangstelling te wekken voor het derde eeuwfeest der vereeniging van Curaçao met
Nederland en een herdenkingscommissie gevormd, bestaande uit de heeren:

Neerlandia. Jaargang 37

137
F.H.A. van der Brugh, Algemeen Secretaris der Kon. Ver. Oost en West.
H. Ferguson, Oud-Lid van den Raad van Bestuur van Curaçao.
Mr. B. de Gaay Fortman, Oud-Lid van het Hof van Justitie in Curaçao, Alg.
Penningmeester van het A.N.V.
O.L. Helfrich, Oud-Gouverneur van Curaçao.
Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk, Oud-Gouverneur van Curaçao.
P.J. de Kanter, Algemeen Voorzitter van het Alg. Ned. Verbond (Voorzitter der
Commissie).
W.R. Menkman, Oud-Hoofdagent van den Kon. W.-I. Maildienst op Curaçao
(Secretaris-Penningmeester der Commissie).
R. Zuyderhoff, Algemeen Voorzitter der Kon. Ver. Oost en West.
Verwacht mag worden, dat het feit waardoor, drie honderd jaar geleden, de band
werd gelegd tusschen Curaçao en Nederland, in 1934 als een gebeurtenis van nationaal
belang zal worden herdacht en dat daarbij èn het Moederland èn het overzeesche
Gebiedsdeel blijk zullen geven van samenhorigheidsgevoel en wederzijdsche
belangstelling.
Waarschijnlijk in het begin van Mei 1934 zal een plechtige herdenking plaats
hebben te 's-Gravenhage. Een gedenkboek, dat een overzicht zal moeten geven van
de driehonderdjarige betrekkingen tusschen Nederland en de Nederlandsche Antillen,
is in bewerking.
Ook de thans met verlof in Nederland toevende Gouverneur van Curaçao Eerevoorzitter van het Curaçaosche Herdenkingscomité - geeft zich moeite om de
herdenking dienstbaar te doen zijn aan het bevorderen der wederzijdsche
belangstelling. Door middel van eene tentoonstelling en van bioscoopvoorstellingen
zal op Curaéao aandacht worden gevraagd voor de Nederlandsche nijverheid en
Nederlandsche uitvoerproducten. Er wordt getracht een Nederlandsch voetbalelftal
in Curaçao te doen uitkomen tegen de plaatselijke beoefenaars der voetbalsport; zoo
mogelijk zullen ook andere takken van Nederlandsche sport bij de herdenkingsfeesten
op Curaçao vertegenwoordigd worden. Een bezoek van Nederlandsche reizigers aan
onze Benedenwindsche Eilanden, onder leiding van Dr. W. G.N. van der Sleen, is
in voorbereiding. Met een Nederlandsch tooneelgezelschap zijn besprekingen
gehouden over een openlucht- of tooneelvoorstelhng op Curaçao - zoo mogelijk ook
op Aruba - ter gelegenheid der herdenking.

Zuid-Afrika
Uit Kaapstad. - De eerste Dietsche Studiereis.
25 Juli was een ernstige en een blijde dag voor den Nederlandschen Stam in
Zuid-Afrika. De ‘Springfontein’ bracht toen het stoffelijk overschot van Z. Exc. Dan.
de Villiers aan de Kaap en tevens de twaalf studenten uit Nederland, die een studiereis
ondernemen.
Ter ontvangst van de met bloemen en kransen bedekte doodkist - er was ook een
krans van het A.N.V. bij - kwamen aan boord de heer Conradie, Administrateur der
Provincie, en zijn secretaris, de heer Van der Walt, Jhr. en mevrouw Van Lennep,
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de heer Carl Spilhaus, oud-handelscommissaris voor de Unie te Rotterdam, de heer
Van Oldenborgh van de Holland-

Deelnemers aan de eerste Dietsche studiereis naar Zuid-Afrika (Juli-October 1933), ingericht door
het Dietsch Studenten-Verbond. Zittend in het midden de leider, Dr. A.B. du Preez. Voorts de dames
G. ten Bosch, T. ten Cate, E. Haas, M. Karsten, M. Swets en E. Vos de Waal en de heeren K. Braak,
G.W. Haas, G.P.C. Koolhaas, Dr. J.A. Prins en D. Vriesman.

Afrika-Lijn, de heer Donker, prof. dr. en mevr. D.B. Bosman, dr. F.C.L. Bosman,
de heer J.L. Schoeler, voorzitter der Kaapsche Afd. van A.N.V. en mevr. Schoeler,
Jhr. Van Ewijck van de Bilt en vele andere bekende Kapenaars.
Toen de droeve last en de familieleden van den overleden gezant met den trein
naar den O. Vrijstaat vertrokken waren, kon meer aandacht worden gewijd aan de
jeugd, die Zuid-Afrika verkent. Zij werd ontvangen door een groot gezelschap
Afrikaners en Nederlanders, dat zich in het Afrikaner Koffiehuis had verzameld,
waar prof. dr. E.C. Pienaar van Stellenbosch en prof. M.C. Botha, superintendent
van onderwijs, het woord voerden en de leider van het studententroepje, dr. A.B. du
Preez, blijmoedig dankte voor de hartelijke ontvangst.
Jhr. en mevr. Van Lennep hebben het reisgezelschap een huiselijk feest in hun
woning Brockley bereid, waarbij vele genoodigden tegenwoordig waren en de gastheer
in een geestige rede de Afrikaansch-Nederlandsche verhoudingen duidelijk maakte.
De burgemeester van Kaapstad onthaalde het gezelschap op een noenmaal, evenals
Sir John Carruthers Beatty. Aan Kaappunt werd een ‘piekniekmaal’ aangericht en
zoo waren er allerlei tegemoetkomingen en ontvangsten.
De Afd. Kaapstad, die 23 Juli - zooals men in het Juli - Aug.-nr. heeft kunnen
lezen - 25 jaar bestaan had, bood 28 Juli een feestavond, waarop aan mevrouw
Loopuyt - Maas het eerelidmaatschap der Afdeeling werd aangeboden. Onder de
vele aanwezigen waren ook de beide andere eereleden, de 89-jarige oud-president
Reitz en de dichter Jan Celliers, benevens de heer K.F. van den Berg, voorzitter der
Commissie voor den Ned. Zuidafrikaanschen Handel, en huisgenooten, die ook tot
de passagiers van de ‘Springfontein’ hadden behoord.
Plaatsgebrek belet ons in bijzonderheden te treden over het zeer afwisselende
feestprogramma. Maar niet onvermeld mag blijven, dat Jhr. Van Lennep, in opdracht
van het Hoofdbestuur van het A.N.V. dien avond den heer J.L. Schoeler, de ziel der
Afd. Kaapstad, den zilveren eerepenning van het A.N.V. overhandigde en deze
‘zilveren bruigom’ uit handen van mevr. Loopuyt namens het plaatselijk bestuur een
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heer B. Goldstein, de eerste voorzitter
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na de oprichting der Afdeeling in 1908.
Zang en dans, waarbij de Nederlandsche studenten als gasten zich niet onbetuigd
lieten, besloten dezen zeer gezelligen feestavond, die ongeveer 300 stamgenooten
vereenigde en ongetwijfeld het zijne heeft bijgedragen tot verbroedering van
Afrikaners en Nederlanders, geheel in de lijn van het Grootnederlandsch ideaal.
De ontvangst te Kaapstad, waarbij onze Afdeeling weer zoo voortreffelijk haar
bestaansrecht bewees, was een mooie inleiding tot de rondreis, waarbij allerwege
zooveel echte Afrikaansche gastvrijheid wordt getoond. Half October keert het
gezelschap, ongetwijfeld hoogst voldaan, naar Nederland terug.

Amerika
De Nederlandsche Dag op de Tentoonstelling te Chicago.
Het was ongeveer vijf jaar geleden, dat de Knickerbocker Society van Chicago eene
commissie benoemde om als Nederlanders deel te nemen aan de groote
wereldtentoonstelling, welke in het jaar 1933 te Chicago zou worden gehouden, als
het eerste eeuwfeest van deze wereldstad. Oorspronkelijk was de naam van de
tentoonstelling dan ook ‘Centennial’, maar later werd deze veranderd in ‘A Century
of Progress’, of een-eeuw-van-vooruitgang-tentoonstelling. Kenmerkend voor deze
tentoonstelling is, dat ze geenerlei prijzen uitlooft, maar dat feitelijk de geheele
Amerikaansche nijverheid en wetenschap in groepen vertegenwoordigd zijn.
De Nederlandsche groep werd betiteld: ‘Holland-American Groep’ en bestuurd
door een commissie van tien personen, waarvan de heeren Theodore D. Youngsma,
president der Knickerbocker Vereeniging, en Jacob Baar voorzitters waren.
Een uitgebreid programma werd door de commissie uitgewerkt, en geplaatst onder
de bekwame leiding van Mr. Charles Freeman. Ons eigen programma werd uitgegeven
op 31 Aug. de verjaardag der Koningin, en onder het eere-praesidium van den Consul
der Nederlanden, Hon. John Vennema, die met den Vice-Consul F. Posthuma, dien
dag door de Koningin benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, als
Hollandsch vertegenwoordiger aanwezig was.
De uitvoering van alles was prachtig. Denk u even eens: een machtig koor van
meer dan 1000 personen, bijgestaan door ettelijke muziekcorpsen, met drie
directeuren, een ‘Miss Netherlands’, dien dag gekroond als koningin, met haar gevolg,
en Uncle Sam, met soldaten en matrozen; de groepen van Geloof, Hoop en Liefde,
de figuren van Immigratie, Arbeid, Landbouw, Handel, Onderwijs en Godsdienst,
allen het Nederlandsch element voorstellend; dan sprekers van naam uit Michigan
en Chicago, die de Kerken en Scholen, de Sanatoriums en Gestichten der
Nederlandsche bevolking vertegenwoordigden; en dan de groote menigte van meer
dan tienduizend personen van Hollandsche afkomst; dit alles in een omgeving van
bijna onbeschrijfelijke schoonheid!
Rondom ons een kleurenpracht van gebouwen en kolommen, van water en zilveren
maneschijn, met de groote stad Chicago en hare torens als machtigen achtergrond,
en Lake Michigan aan den anderen kant, natuur en kunst in een schoon geheel
vereenigd! De droom was werkelijkheid geworden, en de verwachting was
verwezenlijkt in een avond, schooner dan die van de Arabische Duizend en Een
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Nachten. Hoewel Nederland zelf afwezig was, toch was de geest van oud-Holland
hier op te merken in de onverstoorbare orde, de ernst en duidelijkheid der sprekers,
de sdhoone nummers van het machtige koor en de zangeressen, de lieftallige bekoring
van de Koningin van den dag, Miss Juel Yonker, en haar gevolg, hetgeen alles
getuigde van vooruitgang op ieder gebied in onze Hollandsche samenleving, en lest
best, het statig zingen van twee psalmen door de geheele vergadering in de
Nederlandsche taal en berijming, de hartverheffende uitzondering op den regel, want
overigens was alles in de Engelsche taal!
A. OOSTERHEERDT.

Hoofdbestuur
Telegrammen aan Koningin Wilhelmina.
31 Augustus werd het volgende telegram verzonden:
Koningin der Nederlanden, Soestdijk, Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch
Verbond biedt Uwe Majesteit eerbiedig hartelijke gelukwenschen aan.
DE KANTER, voorzitter.
Hierop werd 2 September het volgende antwoord ontvangen:
Hare Majesteit de Koningin droeg mij op het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond den dank van Hare Majesteit over te brengen voor de
aangeboden gelukwenschen.
De Particuliere Secretaris van H.M. de Koningin, VAN GEEN.
9 September werd ter gelegenheid der huldiging te Amsterdam het volgende telegram
verzonden:
Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch Verbond dankt Uwe Majesteit eerbiedig
voor volledige toewijding, waarmede Uwe Majesteit in de afgeloopen 35 jaren Haar
zware taak vervuld heeft.
Hierop ontving het Hoofdbestuur ten antwoord:
Hare Majesteit de Koningin droeg mij op het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond Haar dank over te brengen voor het telegram van zijn
voorzitter.

Adres.
Aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te 's-Gravenhage,
heeft het Hoofdbestuur 30 Aug. j.l. den volgenden brief gezonden:
Excellentie,
Den 17den December 1930 richtte het hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond een verzoekschrift tot Uw ambtsvoorganger, waarin het in
overweging gaf:
1. dat de Regeering een vaste commissie zal instellen, die voortdurend haar
aandacht aan het spellingvraagstuk wijdt, en telkens, wanneer zij den tijd rijp
acht voor verandering in de spelling De Vries en Te Winkel in de richting van
vereenvoudiging, de vereischte regels daarvoor vaststelt en aan de Regeering
in overweging geeft, die voor te schrijven;
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2. dat de Regeering die veranderingen zal voorschrijven voor de rijksscholen en
staatsexamens, alsmede voor geschriften, van de overheid uitgaande.
Wij mochten op dat adres, waarvan wij Uw Excellentie hiernevens een afschrift
aanbieden, geen antwoord ontvangen.
Wij veroorlooven ons daarom dat verzoek onder de aandacht van Uw Excellentie
te brengen, daar de stelselloosheid in de spelling van het Nederlandsch nog steeds
voortduurt en het noodlottig gevolg daarvan: het verwaarloozen der spelregels, ook
van die, waaraan niemand wenscht te tornen, zich in steeds wijder kring verbreidt.
Bij de hernieuwde overweging van hetgeen gedaan zou kunnen worden om de
eenheid in de spelling te herstellen, treft ons wei zeer het bezwaar, dat een eenmaal
wenschelijk geachte wijziging zoo moeilijk en zoo langzaam ingang vindt. Het
gebruik van een nieuwe spelling toch moet tot het volk doordringen, door-
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dien die op de scholen geleerd wordt, en de Regeering kan dat alleen voorschrijven
voor de rijkskweekscholen; voor de andere, openbare en bijzondere scholen, berust
de bevoegdheid daartoe onderscheidenlijk bij de gemeentebesturen en de
schoolbesturen.
Eenheid te brengen in de spelling nu is, naar ons oordeel, een zaak van zóó groot
nationaal en maatschappelijk belang, dat het overweging verdient, de wet op het
lager onderwijs zoodanig te wijzigen, dat wat de te gebruiken spelling betreft de
Regeering bevoegd is voor alle openbare en bijzondere scholen dwingende
voorschriften te geven.
Wij veroorlooven ons, Uw Excellentie ie verzoeken, ook dit punt in ernstige
overweging te nemen.
Het hoofdbestuur zou er veel prijs op stellen, het gevoelen van Uw Excellentie
over onze voorstellen betreffende het spellingvraagstuk te mogen vernemen. Wij
betuigen Uw Excellentie daarvoor bij voorbaat onzen dank.
Indien Uw Excellentie van oordeel is, dat samenwerking met het Algemeen
Nederlandsch Verbond van nut kan wezen, stellen wij ons gaarne beschikbaar voor
mondeling overleg.

Beperking der toelating van buitenlandsche studenten.
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het
wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het Hooger Onderwijs, strekkende om de
toelating van buitenlandsche studenten te beperken, zeide de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, dat het doel van de wet was, aan Nederlandsche studenten
den voorrang te waarborgen.
Het Hoofdbestuur heeft zich dadelijk tot den Minister gewend met het verzoek,
bij de uitvoering der wet, dienzelfden voorrang te waarborgen aan Vlaamsche en
Zuidafrikaansche Studenten.
Tot onze groote voldoening verscheen onmiddellijk daarop een mededeeling in
de dagbladen, dat de Minister de Curatoren der Rijksuniversiteiten en van de
Technische Hoogeschool te Delft gemachtigd had tot inschrijving van hen, die de
Belgische nationaliteit of het onderdaanschap der Unie van Zuid-Afrika bezitten.
Bovendien ontvingen wij van Zijne Excellentie den volgenden brief:
‘Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven heb ik de eer U mede te deelen,
dat ik - terwijl de inschrijving van vreemdelingen in het algemeen, behalve van de
personen die bedoeld worden in artikel III van de wet van 15 September 1933,
Staatsblad No. 477, voorloopig is stop gezet - aan Curatoren der Rijksuniversiteit te
Leiden, Utrecht en Groningen en der Technische Hoogeschool te Delft machtiging
heb verleend te doen overgaan tot inschrijving van hen, die de Belgische nationaliteit
bezitten, alsmede van hen, die het onderdaanschap van de Unie van Zuid-Afrika
bezitten. Het ligt in mijn voornemen bij de uitvoering van de boven aangehaalde wet
en bij het treffen van eventueele andere maatregelen ten aanzien van de studie van
hen, die niet de Nederlandsche nationaliteit of het Nederlandsche onderdaanschap
bezitten, aan de studie van de beide bovenbedoelde categoriën aan de
Rijksuniversiteiten en de Technische Hoogeschool geen moeilijkheden in den weg
te leggen.
Tegen publicatie van het bovenstaande in Uw maandblad heb ik geen bezwaar.’
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Gelukwensch.
16 Sept. zond het Hoofdbestuur den heer H.M. van Bemmelen, voorzitter van ‘Onze
Vloot’ een bloemstuk ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag.

Afdeelingen
Aruba.
De afdeeling Aruba heeft op 2 Juni 1933 een kunstavond gegeven voor hare leden
en belangstellenden in het ‘Gloria-theater’ welwillend afgestaan door ons lid, den
heer Edw. de Veer.
Allereerst gaf de Heer I. Wagemaker, die vele jaren als bestuursambtenaar in
Oost-Indië heeft geleefd en gewerkt, een boeiende en leerzame voordracht over de
belangwekkende rolprent Java - Sumatra - Bali (eigendom van de vereeniging
‘Nederland in den Vreemde’), welke daarna werd vertoond.
Mevr. C. Rops-Wassenbergh (zang) en de heer A.C. Moulyn (piano) brachten met
hun muzikale voordrachten een zeer toegejuichte afwisseling.
Na de pauze werden vijf Nederlandsche nieuwsfilmen vertoond. Het was twaalf
uur, toen de Voorzitter woorden van dank bracht aan allen, die dezen avond hadden
doen slagen.
In samenwerking met het Pan-Am-Clubbestuur was het mogelijk de Oost-Indië-film
16 Juni d.a.v. voor de beambten van de Standard Oil Cy. te vertoonen in hun clubhuis.
De voorzitter opende dezen avond en begroette den Gezaghebber van Aruba, den
super-intendent van genoemde Maatschappij, den heer E. Bartels en de ongeveer
200 dames en heeren. Daarna gaf ons lid, de heer Adolph de Boer, in het Engelsch,
een korte, zakelijke uitlegging van genoemde rolprent, waarvan de vertooning veel
bijval oogstte. De muzikale medewerking was toevertrouwd aan Mevr. C.
Wassènbergh-Kolb en den heer A.C. Moulyn.
Het waren twee geslaagde avonden in de maand Juni.
H.A. HESSLING, secretaris.

Afd. Roemenië.
Het Bestuur der bij het A.N.V. aangesloten Nederlandsche Vereeniging in Roemenië
is in de jaarvergadering als volgt samengesteld:
H.L. van der Meer, voorzitter; J. den Besten Jr., secretarispenningmeester, J.
Koppes, Sj. Kuiper en H.C. Wagenaar, commissarissen; laatstgenoemde is tevens
bibliothecaris.

Ingezonden
De Nederlandsche Vlag.
Naar aanleiding van het artikel van den heer d.K. over het bovenstaand onderwerp,
opgenomen in het Septembernummer van Uw blad, zij het mij vergund een enkele
opmerking te maken.
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Volkomen ben ik het met den geachten schrijver eens, dat ons volk zich aan het
rood-wit-blauw heeft te houden, zoolang dit de officieele kleuren van onze vlag zijn.
Ik verschil echter met hem van meening, wanneer hij te kennen geeft, dat officieele
terugkeer tot oranje-wit-blauw wenschelijk zou zijn.
Ik laat alle andere overwegingen terzijde, maar bepaal mij tot één argument, dat
aansluit aan een door den heer d.K. zelf gemaakte opmerking. Deze schreef n.l. dat
‘met den terugkeer thans tot het oranje (wèl) een manifestatie bedoeld is’. Inderdaad,
en wel een manifestatie, welke zeer duidelijk gericht is tegen bepaalde kringen van
ons volk, tegen die kringen n.l., die op het oogenblik de mode-benaming ‘nationaal’
niet worden waardig gekeurd. Het oranje-blanje-bleu wordt ongetwijfeld door
sommigen om zuiver aesthetische redenen gepropageerd, maar voor verreweg de
meesten van zijn aanhangers geldt het inderdaad een manifestatie van het eene
volksdeel tegen het andere.
Dit nu is het laatste, waartoe de nationale vlag mag worden gebruikt. De nationale
vlag behoort een band te vormen tusschen de burgers, niet een wig te drijven tusschen
burgers onderling.
De z.g. niet-nationalen (voor verreweg het grootste deel óók goede vaderlanders)
moeten nader tot onze nationale vlag worden gebracht, zij mogen niet worden
afgestooten door een vlag, die met uitgesproken aan hen vijandige bedoelingen wordt
gepropageerd. De hemel beware ons voor een vlag, die ‘uitdrukking is van een
bepaald staatkundig streven’; en zulk een vlag is, naar mijn smaak te veel, het
oranje-blanje-bleu.
Rotterdam, 1 September 1933.
Mr. H.L. VAN ZANTEN.
Ik heb alleen gezegd, dat terugkeer tot oranje-wit-blauw ernstig overweging verdient
om de door mij aangevoerde redenen.
Nederland, met zijn geschiedenis van eeuwen, behoort een vlag te voeren, waaruit
die geschiedenis spreekt. Voorkeur voor oranje of rood, op grond dat men de eene
of andere kleur mooi vindt of haat, mag daarbij geen invloed hebben.
Willen wij de traditie ten volle eerbiedigen, dan zal de beste oplossing zijn: de
vlag der Nederlandsche Marine, waarvan de roode baan eenigszins oranje getint is.
Maar de Regeering neme spoedig een beslissing en het geheele Nederlandsche
volk gebruike dan de officieele vlag. Met andere vlaggen sticht men verwarring en
toont men niet voldoende begrip te hebben van hetgeen onze nationale waardigheid
en nationale eenheid eischen.
d.K.
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Mededeelingen
Verbondswetswijziging.
Op Zaterdag 23 September werd in het gebouw ‘Excelsior’ te 's-Gravenhage, de
Algemeene Verbondsvergadering gehouden ter behandeling van de voorstellen tot
wijziging der Verbondswet.
Op de oorspronkelijke voorstellen van het hoofdbestuur (zie het Meinummer van
Neerlandia) diende groep Nederland verschillende amendementen in, waarvan vele
door het hoofdbestuur overgenomen werden.
De aldus gewijzigde voorstellen werden, op enkele onbelangrijke punten na,
aangenomen.
Vervolgens reikte de voorzitter den eerepenning van het Verbond, in verguld
zilver, uit aan Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen, als erkenning van het uitmuntende
werk, dat hij voor den Nederlandschen Stam verrichtte op alle plaatsen, waarheen
zijn ambt hem voerde: in Kaapstad en Stellenbosch, in Gent en Batavia.
Des avonds vereenigde het hoofdbestuur de vertegenwoordigers der groepen en
zelfstandige afdeelingen alsmede eenige andere gasten waaronder de Gezant der
Unie van Zuid-Afrika, Dr. H.D. van Broekhuyzen, aan een maaltijd in huize ‘Anjema’.

De Vereenvoudigde Spelling.
Het blijft met onze spelling een tweeslachtige, men mag wel zeggen drieslachtige
toestand. Naast de behoudzuchtigen (De-Vries-en-Te-Winkelaars) en de
Vereenvoudigers (Kollewijnianen) is sedert het vorige ministerie een nieuwe soort
ontstaan: de Terpstraïanen. En zuster Anna kijkt altijd nog uit naar den sterken
(regeerings-)man, die éénheid zal brengen in de spelling van het Nederlandsch. Het
Hoofdbestuur van ons verbond heeft herhaaldelijk getracht die eenheid te verkrijgen,
althans te bevorderen door bemiddelingsvoorstellen aan de regeering, doch tot heden
tevergeefs.
De schuld ligt ook bij de groote menigte, die geen belang stelt in het vraagstuk en
niet eens de regels van de V.S. kent, wier voorstanders nu reeds meer dan dertig jaren
propaganda voeren, o.m. door hun maandblad en door geschriften. Over de verbreiding
van de V.S. in dien tijd heeft prof. dr. C.G.N. de Vooys dezen zomer een vlugschrift
doen verschijnen, waarin hij den gestadigen vooruitgang vaststelt en onjuiste
meeningen van tegenstanders weerlegt. Er is in opgenomen een lange lijst van
wetenschappelijke geschriften, romans, novellen, tooneelstukken, gedichten,
letterkundige studiën, sedert in de V.S. verschenen, waaruit overtuigend blijkt hoevele
schrijvers en publicisten van beteekenis de V.S.-beweging aanhangen, zoowel in
Nederland als in Vlaanderen en Indië.
Uit de lange lijst van tijdschriften blijkt, dat bijna alle redacties, ook die van
Neerlandia, bijdragen in de V.S. opnemen.
Prof. De Vooys komt tot de slotsom, dat om de spellingenheid te herwinnen, de
overheid zoo spoedig mogelijk de belemmeringen dient weg te nemen, die een
algemeene invoering van een spelling door de Regeering aan te geven, in den weg
staan.
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Dat wij een krachtig ingrijpen van regeeringswege voorstaan, ligt in de lijn der
boven aangestipte bemoeiïngen van of namens ons Hoofdbestuur. Een nieuw bewijs
vindt men in den in dit nummer afgedrukten brief van het Hoofdbestuur aan den
Nederlandschen minister van O., K. en W.

Voor Afdeelingsavonden.
J.A. Apon Jr., De Vliegerstraat 10, Rotterdam.
Voordrachtavonden.
Mevr. Rie Batenburg, Oude Rijn 92a, Leiden, Voordracht- en Klavieravonden.
Jhr. Dr. V.H. van der Bergh, Nicolaas-Maesstraat 1, Arnhem.
Onderwerpen: Curaçao, ons belangrijkst Antillenbezit. - Hoe Antonie van
Leeuwenhoek, de lenzenslijper, het rijk der microben ontdekte. (Beide lezingen met
lichtbeelden).
Bert Brugman, Laren (N.-H.).
Marionettenvertooningen. Richt ook een rondreis in van het Antwerpsche
Poesjenellentheater.
A. Brijs, Crispijnstraat 71, 's-Gravenhage.
Onderwerp: Humor in de Vlaamsche volksvertelling en in de Vlaamsche letteren.
Louis van Gasteren, Van Hoytemastraat 61, 's-Gravenhage. Dramatische
voordrachten.
Jan Hartman, Prinsegracht 176, 's-Gravenhage.
Voordrachtavonden.
Francien Koote - Gerrese, Beukelsweg 81a, Rotterdam.
Voordrachtavonden, proza en poëzie van moderne schrijvers en dichters.
Johan Koning, Prins Albertlaan 19, Voorburg.
Voordrachten o.m. over Ned.-Indië met lichtbeelden en rolprenten.
Jhr. W. Ch. A. Quarles van Ufford, Celebesstraat 88, 's-Gravenhage. Onderwerp:
Prof. Van 't Hoff, de eerste Nederlandsche Nobelprijswinnaar. - Kosten: alleen reis
en verblijf.
Iris Zeilinga - Doodeheever, Vredehofweg 54, Rotterdam.
Voordrachtavonden.

Nieuwe Leden
Groep Nederland.
Mej. L.M. Hellemans, Johannahuis,
Schouwweg 72,

Wassenaar.

Opg. door den heer 's-Gravenhage.
F. Oudschans
Dentz,
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Groep Ned.-Indië.
A.G. Ort, Insp. der Opiumregie, Madoeraweg 25,

Batavia.

H. van Velthuysen, Kunstschilder, Kebon-Sirihpark 6c, Batavia.
Th. A. Busink, Leeraar K.W.S., Floresweg 11,
Allen opg. door den heer
J.H.F. van de Wall,

Batavia.
Batavia

Groep Ned.-Antillen.
Joh. Trautig,

San Nicolaas, Aruba.

B. Schoonderwoerd, Lago Oil Co.,

San Nicolaas, Aruba.

A. in 't Veld,

San Nicolaas, Aruba.

Waldemar Walfenzau,

San Nicolaas, Aruba.

J.G. Hoedjes,

San Nicolaas, Aruba.

A. van Leeuwen,

San Nicolaas, Aruba.

L. Toussaint,

San Nicolaas, Aruba.

S.L. Berlinski,

San Nicolaas, Aruba.

R.R. da Costa Gomez, Gouv. Ambtenaar,

Aruba.

O. Kommerok,

Oranjestad Aruba.

M. de Gooyer, Marinier,

Aruba.

P. Kristel,

Aruba.

D.B. Oduber, Telegrafist,

Aruba.

J.P. Roos, Dutch Bar,

Aruba.

F. Jansen, Tankfarm,

Aruba.

K. Visser, Tankfarm,

Aruba.
Allen opg. door het
Bestuur van Afd.

Aruba.

Buitenland.
Jelte Hiemstra, Brillstraat 25,

Bloemfontein (Z.-Afrika)

Mevr. J. Hiemstra, Brillstraat 25,

Bloemfontein (Z.-Afrika)

A.P. Rubidge, St. Johnstraat 75,

Bloemfontein (Z.-Afrika)
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Barry Malherbe, Aliwalstraat 63,

Bloemfontein (Z.-Afrika)

David Warmenhove, t.k. Nasionale Bank, Bloemfontein (Z.-Afrika)
Allen opg. door het Bestuur van Afd.

Bloemfontein (Z.-Afrika)

Mevr. A. Chaillet - Wallem, t.k. Astra
Românâ,
Boldesti (Roemenië).
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Die Grootpad langs!
Den 9en October 1933 sprak Prof. Dr. G. Besselaar, oud-Hoogleeraar der Universiteit
van Pieter Maritzburg, in de Amsterdamsche Aula zijn iniree-rede uit bij de
aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleeraar aan de Universiteit van
Amsterdam in de Afrikaansche Taal- en Letterkunde, in tegenwoordigheid van den
Senaat der Universiteit en vele professoren, den Commissaris der Koningin in de
provincie Noord-Holland, den Burgemeester van Amsterdam en van een zeer groot
aantal belangstellenden1).
Daarmede werd voor het eerst in Nederland de Afrikaansche taal- en letterkunde
als universitair studievak erkend en is, van Nederlandsche zijde, het officieele zegel
geplaatst op de uiteindelijke aanvaarding van de Zuidafrikaansche taal als draagster
van een naverwante, maar zelfstandige en gelijkberechtigde cultuur.
Wij overschatten de beteekenis van dezen leerstoel - in Dietsch-cultureel opzicht
althans - niet, wanneer wij haar stellen naast de Bijbelvertaling in het Afrikaansch.
Deze laatste, hoe groot haar beteekenis ook voor het Dietsche cultuurverband moge
zijn, ontleent haar voornaamste beteekenis toch vooral aan haar onvergankelijke
waarde voor het eigen Zuidafrikaansche volk. Een jonge, opbloeiende en naar eigen
cultuurvormen worstelende natie, heeft daarin zichzelf gevonden, zich daarin een
plechtanker voor alle tijden en een zelfrechtvaardiging naar buiten geschapen.
De leerstoel te Amsterdam nu, slaat opnieuw, van Nederlandsche zijde, den band
tusschen de oude stamcultuur en de, nu mondig geworden, nieuwe loot; een
eere-schuld van Nederland nadert daarmede eindelijk haar inlossing. De stichting
van dezen leerstoel wordt daarmede een aanduiding van het afsluiten van een tijdperk.
Gebeurteniseen in de verhoudingen tusschen menschen en volken staan zelden
alleen, indien zij niet kunstmatig zijn, maar natuurlijk gegroeid; er is in de verhouding
en in de betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika in de laatste jaren een
duidelijke verandering op te merken. Het proces van consolidatie der Zuidafrikaansche
cultuurstroomingen (men denke b.v. aan het tot stand komen van de Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereenigings, van de Afrikaanse Studentebond, van de
Bijbelvertaling), gepaard gaande met een gelijkloopend proces van
nationaal-staatkundige versteviging tot bijna -onafhankelijkheid, heeft nieuwe paden
tusschen Nederland en Zuid-Afrika geopend.
Eenerzijds is van Afrikaanschen kant veel terughoudendheid en wantrouwen als
bij tooverslag verdwenen nu een eigen grondslag voor ontwikkeling is gevonden,
anderzijds is van Nederlandsche zijde nu ook een einde gekomen aan den
alleen-heerschenden invloed van de sympathieën en sentimenten die nog wortelden
in den Boerenoorlog. Niet dat deze gevoelens niet een noodzakelijke en nuttige rol
hebben gespeeld en nog te spelen hebben; ons passen slechts woorden van hulde
voor hen die gedurende de lange jaren na de onderwerping der boeren, vaak tegen
onverschilligheid en miskenning in, den band hebben vastgehouden en, welke
stroomingen er ook heerschten, daar of hier, niet opgehouden hebben Zuid-Afrika
en Nederland op hun saamhoorigheid en hun plicht t.o.v. elkander te wijzen. Zij
hebben er daardoor voor gezorgd, dat wat nieuwe geslachten zullen opbouwen,
gebouwd kan worden op den stevigen grondslag van traditie en geschiedenis.
1) Zie ons Septembernummer blz. 118.
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Maar indien vele teekenen niet bedriegen, breekt thans in de verhouding Afrika Nederland een nieuwe tijd aan, die nieuwe middelen van samenwerking zal eischen.
Niet langer staat Zuid-Afrika tegenover Nederland als de verloren zoon aan wien
(en het ging vaak nog maar aarzelend!) zijn erfdeel moest uitgekeerd worden, maar
veel meer als de jongere uit éénzelfde Dietsch gezin
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tegenover den ouderen, die weliswaar meer ervaren, maar daardoor ook meer verstard
was. Niet langer behoeft de aanraking tusschen Nederland en Zuid-Afrika gedragen
te worden door enkelingen; maar nu nadert de tijd dat de betrekkingen ‘officieel’
kunnen zijn. Staatkundig is hiervan reeds een gevolg de wederkeerige instelling der
gezantschappen, cultureel beteekent het, de uitbreiding op groote schaal der
wederkeerige betrekkingen, ook het nauwer contact tusschen Zuidafrikaansche en
Nederlandsche vereenigingen als zoodanig. Zoo de aanraking van en, uitwisseling
tusschen het Dietsch Studenten-Verbond en de Afrikaanse Studente-Bond, tusschen
het Alg. Nederl. Verbond en de Federasie van Afrik. Kultuurvereenigings, zoo ook
de onlangs spontaan ingerichte eerste Dietsche Studiereis, die reeds vele gunstige
gevolgen heeft gehad.
De totstandkoming van den Leerstoel - waarop hier niet nader in bizonderheden
behoeft te worden ingegaan - is een nieuw symptoom van dit verschijnsel. Hierdoor
immers, en door de gelukkige plaatsing te Amsterdam, wordt het mogelijk dat een
brandpunt van Zuidafrikaansch leven gevestigd wordt in het hart van Nederland,
zooals de Nederlandsche leerstoel te Pretoria een Nederlandsch brandpunt in
Zuid-Afrika vormt.
Zulk een brandpunt, zulk een aanrakingsvlak is voor de beide culturen thans noodig,
maar is ook nuttig voor den goeden en vruchtdragenden band tusschen Afrikaansche
en Nederlandsche studenten, tusschen; Nederlandsche en Afrikaansche wetenschap.
Rondom den leerstoel kan zich heel de opbouw van Nederlandsch-Afrikaansche
verstandhouding concentreeren.
Niet bevreemdend is het, oogenschijnlijk, dat veel van het beloftenrijke nieuwe, is
tot stand gekomen of in handen ligt van de jongeren in Zuid-Afrika en Nederland;
zij immers staan weliswaar onervarener, maar ook onbevooroordeelder tegenover
den nieuwen stand van zaken. En toch is het eigenlijk een wonder. De jeugd heeft
geen persoonlijke ervaringen, geen persoonlijke betrekkingen veelal, die haar binden
aan Zuid-Afrika of Nederland. Veel van wat de ouderen beroert is voor de jeugd
eenvoudig geschiedenis. Daarenboven zijn juist in onzen tijd de vraagstukken, die
haar daar en hier op maatschappelijk gebied bestormen, wel zeer dringend en
fascineerend; dat toch van beide zijden spontaan de hand wordt uitgestoken en
gegrepen, vaak zonder leiding van ouderen en zonder dat er een persoonlijke band
met het verleden bestaat, is wel een bewijs van de werkelijke kracht en het wezenlijke
bestaansrecht van onze gedachte. Het koele, bezadigde verstand moge soms uit
belangenoverwegingen bepaalde betrekkingen aanhouden of zoeken, waar jonge
harten samengaan kan dit slechts berusten op een waren, natuurlijken drang.
Het spreekt wel vanzelf dat deze overneming van de taak niet altijd gebeurt op
een wijze, die geheel strookt met de inzichten van allen, die tot nu leiding gaven,
maar dat is van minder belang. Het doet er niet in de eerste plaats toe, hoe de fakkel
verder wordt gedragen, als maar de vlam brandende blijft.
Bij het bereiken van dit punt in de verhouding Afrika-Nederland en nu met het
instellen van den leerstoel een nieuwe hoeksteen is gelegd voor een nieuw gebouw,
is het de plicht van de jeugd van Nederland en Afrika, gebruik te maken van de
gegeven mogelijkheden; zij moet de toekomst maken, op haar is nu de hoop gevestigd
van allen, die het wèl meenen met den Dietschen band.
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De krachten van het verleden zijn uitgewerkt en hebben een nieuw evenwicht
geschapen, vele hindernissen zijn opgeruimd, duizend mogelijkheden doen zich voor,
de baan is vrij en breed - het uitzicht ruim! Kom, jong Afrika en Nederland ‘Opsaal....! en die grootpad langs’!
***
Prof. Besselaar draagt met de aanvaarding van zijn taak een zware
verantwoordelijkheid; in zijn handen ligt een groot deel van de toekomst der
Nederlandsch - Zuidafrikaansche betrekkingen.
Zijn wetenschappelijke zin en wetenschappelijke werkzaamheid zijn er borg voor,
dat het grootendeels nog braak liggende terrein van onderzoek door hem op bekwame
wijze zal worden geploegd; gezaaid en geëgd. De oogst ligt niet in zijn handen, maar
in die zijner leerlingen en volgelingen.
Maar wie als hij zoovele jaren in Natal de pionier en standvastige strijder geweest
is voor de zaak van het Afrikaner volk, wie als hij, niet alleen de taal van het verstand,
maar op zoo warme wijze de taal des harten spreekt, heeft het recht gewonnen tot
zijn leerlingen te spreken als Paulus tot Timotheus:
‘en wat jij van mij gehoor het onder baie getuige, vertrou dit toe aan getroue manne,
wat bekwaam sal wees om ook ander te leer’ (II Timoth. 1, 2).
En hij heeft het recht gehoord te worden, opdat de Dietsche eenheid Nederland,
Vlaanderen, Zuid-Afrika, verhoogden bloei moge beleven en nieuwe vruchten moge
dragen.
W.G.

Consul-Generaal F.M. Knobel. †
Den 16den October overleed te Berlijn de heer F.M. Knobel, consul-generaal der
Nederlanden te Leipzig.
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F.M. Knobel †

In Neerlandia van Juni 1932, ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag, gaf
Herman ter Meer een uitvoerig bijschrift bij zijn portret. Wie dat nog eens leest zal
het beseffen, welk een uitnemend vaderlander wij in Knobel hebben verloren.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond mocht hem rekenen onder zijn oudste
vrienden, die in alle deelen van de wereld, waar hij woonde en werkte, zijn groote
gaven van hoofd en hart in dienst stelde van den Nederlandschen stam.
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De Nederlandsche Vlag.
Enkele kantteekeningen.
Oranje-wit-blauw is de prinsenvlag. Rood-wit-blauw is evenzeer de prinsenvlag. Er
mag dus nooit van twee nationale vlaggen sprake zijn! Het gaat slechts over een
schakeering van één en dezelfde banier, en over de vraag (die geen strijdvraag mag
wezen of worden) welke schakeering de voorkeur verdient.
De vraag werd reeds gesteld omstreeks het midden der vorige eeuw en in het
tijdschrift ‘De Navorscher’ van 1852 (dl. II, blz. 350) voerde Jhr. Rammelman
Elsevier, archivaris van Leiden, een aantal argumenten aan, die krachtig voor het
herstel van het oranje pleiten. Die argumenten, aan historische bescheiden ontleend,
mochten wel weer eens opgerakeld, d.w.z. herdrukt worden, want zij hebben nog
niets van hun bewijskracht verloren. Het jongste en zeker niet het zwakste argument
werd onlangs aangevoerd door den heer J.W. van Nouhuys, directeur van het Maritiem
Museum Prins Hendrik te Rotterdam, in het ‘Alg. Handelsblad’ van 7 Juli 1933
(Av.blad, blz. 2; drukfout: 1660 voor 1600).
De kleuren van de vlag waren in het eerste derde deel der 17de eeuw gemeenlijk
oranje-wit-blauw. Dit oranje was echter niet het oranje-geel van goudsbloemen of
van ‘ranja’, doch het was oranje-rood. Stellig was dit oranje-rood een destijds
‘gangbare’ tint, als er van het kleuren van dundoek sprake was. De gebruikte verfstof
was het vermiljoen, t.w. het eigenaardige ‘scherpe’ hoog-rood, dat door sublimeering
van zwavel en kwikzilver wordt verkregen en dat door zijn gloed van nature tot
oranje nadert. Het is bekend, dat juist in de Nederlanden aan het vermiljoen gaarne
gewone menie (loodoxyde) werd toegevoegd. De aldus bereide, als men wil
vervalschte verfstof was helderder, d.w.z. nóg meer naar het oranje trekkend dan de
zuivere tint. Zij werd ook uitgevoerd en stond in Frankrijk als ‘vermillon clair’, in
Italië als ‘cinabrio fiammingo’ bekend. In 't Duitsch sprak men van ‘Holländische
Zinnober’ (E. Berger, Maltechnik IV, blz. 375).
Dit oranje-rood, meteen een erkend vaderlandsch verfproduct, was onze
vlaggekleur.
***
De geachte voorzitter van het Verbond heeft in zijn even zuivere als zakelijke
uiteenzetting der ‘vlaggekwestie’ (September-aflevering 1ste blz.) eraan herinnerd,
dat onze voorouders nà 1630 geleidelijk het oranje-rood door een koeler rood hebben
vervangen. Men is het er tegenwoordig over eens, dat dit niet met een bepaald politiek
of ander opzet gebeurde; doch men heeft tot dusver geen bevredigende verklaring
gevonden voor den overgang.
Deze verklaring, op ander terrein gezocht, wordt o.i. geleverd door de geschiedenis
der kleurstoffen. Omstreeks 1625 nam de meekrap-cultuur, voornamelijk in Zeeland,
nieuwe vlucht, doordat een betere bewerking der van ouds bekende ‘rubia tinctorum’
ingang vond. Hierdoor werd een forsch en tamelijk standvastig, doch vooral
goedkooper rood gewonnen. Omstreeks het midden der eeuw heeft dit nieuwe
meekrap-rood, als kleurstof voor niet kostbaar weefsel, het vermiljoen zoo goed als
geheel verdrongen. Doch het rood, dat aldus de alleenheerschappij verwierf, is bij
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het oude ‘Hollandsche’ oranje-rood vergeleken niet warm of levendig, doch veeleer
koel en stomp.
Zoo ontstond het ‘rouge-drapeau’, dat wij nu in allerlei dundoek kennen en dat
ook in onze vlag de overhand kreeg. Men bedoelde geen verandering, maar er ontstond
een verandering, een schakeering1).
Vele honderden landgenooten hebben tegenwoordig spijt van die plaatsgevonden
verandering in de vlag en willen terugkeeren tot de oude schakeering. De ontwikkeling
van de kleurstoffen en haar bereiding laat die terugkeer toe. Mogen goede vaderlanders
beletten, dat hij zich voltrekt?....
Er zijn in het Vaderland nog streken, waar de bevolking aan het oranje-rood de
eeuwen door heeft vastgehouden. Deze liefde voor ‘oranje’ kan men boersche
behoudzucht noemen; wij bestempelen haar liever als goede traditie. Dertig, veertig
jaar geleden vlagden zekere achterbuurten te Amersfoort (overwegend Roomsch)
niet anders dan oranje-blanje-bleu, huis aan huis. Misschien doen zij het nog. Het
oranje in de vlag zag men ook waaien van hoeven en van molens rondom Nijkerk
en Barneveld, ie Hoevelaken en te Lunteren. Mogelijk ziet men het nog. In Friesland
is een ijsfeest of harddraverij zonder de ontplooiing van de oude kleur ondenkbaar,
al is het daar de vlag van effen oranje (de oude strijdvlag), die gaarne en meer dan
elders geheschen wordt.
Ons gevoel pleit voor oranje!
De historie pleit voor oranje!
De traditie pleit voor oranje!
Tegen het oranje zijn het meest zij gekant, die op openbare gebouwen ook het
rood-wit-blauw bij officieele gelegenheden liever niet geheschen zien. Zij hebben
dus eigenlijk niet zoozeer tegen het oranje als wel tegen de nationale vlag zelf
bezwaar. Moet men om zulke onnationale elementen niet te mishagen, voortaan het
oranje versteken? - Er zijn ook sommige Roomschen, die tegenover het oranje wat
schichtig staan; doch dit geschiedt uit misverstand, omdat van zekere protestantsche,
geheel onbevoegde zijde het oranje-wit-blauw, ter onderscheiding van het
rood-wit-blauw, de ‘geuzenvlag’ genoemd is. Oeheel ten onrechte. Het onderscheid
bestond en bestaat niet!
***
Behalve historische overwegingen zijn er ook andere, van zuiver praktischen aard,
die aanleiding geven de oude kleur in de vlag te herstellen. Welke zij zijn?
Het zijn dezelfde overwegingen, die de leiders der Olympische Spelen te A'dam
(1928) deden besluiten het oranje-wit-blauw als de nationale kleuren van Nederland
te aanvaarden. Het zijn ook dezelfde overwegingen, die aan de K.L.M. aanleiding
hebben gegeven de staart der vliegtuigen aanvankelijk oranje-wit-blauw te schilderen,
tot internationale voorschriften zulk een onderscheiding overbodig maakten. In de
lucht bestaat geen vaste vertikaal, geen onder en geen boven. Daar moet
rood-wit-blauw tot verwarring met de Fransche kleuren leiden en met de Fransche
kleuren niet alleen. Jugoslavië vlagt blauw-wit-rood. De Kroatische nationalisten
draaien bij hun betoogingen de kleuren om: rood boven en tergen met die combinatie
(met onze vlag) vandaag de Italianen en morgen de Oostenrijkers. De republiek
1) Voor het oranje-geel hadden tot in de 17de eeuw alleen de Venetianen een woord: ‘color
d'oro’ of ‘ranzato’. Het was gemengd uit menie en gebrand goudpigment. Van Mander (1604)
raadt het gebruik er van voor 't schilderen met olieverf af, wijl ‘verstervigh’ Zijn benaming
voor de kleur is ‘masticor’.
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Paraguay vlagt rood-wit-blauw; doch dat is buiten dit gemeenebest (de consulaten
daargelaten) niet zoo hinderlijk. Het rood-wit-blauw van Luxemburg treft zelfs
aangenaam, wegens de oude relatie....
Doch minder aangenaam is het, als te Rome op het St. Pietersplein Nederlandsche
pelgrims door kwajongens worden gemolesteerd, wanneer zij getooid met
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rozetten in de nationale kleuren het Vatikaan willen binnengaan. Dit is geschied in
het Jubeljaar 1925, toen de stemming tegen Frankrijk in Italië een poos lang bijzonder
slecht was. De leider dezer pelgrims beklaagde zich bij den hoofdcommissaris van
politie, doch kreeg ten antwoord, dat het gebeurde (met leedwezen vernomen) zich
stellig zou herhalen, als men voortging ostentatief ‘met Fransche linten rond te
loopen’! Het geval staat, blijkens consulaire rapporten, geenszins op zich zelf.
Het is, na zulke ervaringen, alleszins begrijpelijk, dat Nederlandsche instellingen,
ook tentoonstellingen, in Italië en in de Donaulanden, zich genoopt zagen het rood
in de vlag door oranje te vervangen.
Zonderling genoeg wordt in de Grondwet met geen woord over de samenstelling
van de nationale vlag gesproken. Ook bestaat er geen Koninklijk Besluit, waarbij de
kleuren worden bepaald of voorgeschreven. Er heerscht dus op het gebied van ons
dundoek een echt vaderlandsche vrijheid-blijheid. Doch het oranje-rood is en blijft
de oorspronkelijke, echte schakeering; moediger en blijmoediger dan de droef-troebele
kleur van ossenbloed, die ‘gepaard’ aan het zwart-blauw gaandeweg - en nu wel tot
ieders ergernis - ingang heeft gevonden.
Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken verstrekt aan de Gezantschappen een
rood-wit-blauwe vlag met oranje-wimpel. In dien wimpel (dien men ook in patria
nog wel ziet) spreekt het nationaal geweten; doch hij is met recht een onding. Een
wimpel boven de vlag is immers van ouds het teeken van admiraalschap; dus zooveel
wimpels, zooveel.... vlootvoogden!
Onze marine voert een vlag met helderroode bovenbaan. Een weinig warmer nog
dit rood, en het is straks wat het wezen moet. De natie vraagt inderdaad om een
nationale vlag, waaruit het Oranje-boven, band en zinnebeeld der saamhoorigheid,
naar buiten spreekt.
De vlag blijve inmiddels, zoolang de kwestie aangaande haar hangende is, de vlag,
onverschillig of haar kleuren moedeloos tanen of straks weder gloeien in de oude
kracht; even dierbaar, even heilig. Al moge Nederland nóg zoo verdeeld zijn, één
ding worde bij de partijschappen niet betrokken: de Vaderlandsche Vlag!
EEN LEEUWENDALER.

De Krügertentoonstelling.
Voor de derde maal wapperde de Unievlag aan het hoofdgebouw in Laan 34. Voor
de derde maal is er een
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Plaats Bulhoek bij Cradock, Krügers geboortehuis.

Zuidafrikaansche tentoonstelling gehouden. Hadden de eerste twee betrekking op
den 2den vrijheidsoorlog, van welken de herinneringen, door de commissie voor het
Oorlogsmuseum in Nederland ingezameld, vóór de verzending naar Bloemfontein
in het Stammuseum
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President Paul Krüger. (Naar een houtsnede van Pierneef)

werden tentoongesteld, van 11 tot en met 15 October werd een tentoonstelling
gehouden, op President Krüger betrekking hebbende, onder den naam: Van
Schaapherder tot President.
Aanleiding daartoe was, dat de geboortedag van President Krüger 10 October in
Transvaal tot een nationalen feestdag is verklaard. Nederland mocht bij deze
herdenking niet achterblijven.
De algemeene voorzitter sprak een woord van welkom, en richtte ook eenige
woorden tot den gewezen kamerdienaar van den President, den bejaarden heer A.
Happé, die voor deze gelegenheid uit Utrecht was overgekomen.
Zoowel de voorzitter als de Gezant brachten dank aan den heer Oudschans Dentz
en zijn medewerkers, de heeren P.J. van Dodeweerd en F.M. Schooff, voor alles wat
zij hadden gedaan om deze tentoonstelling te doen slagen.
Daarop verzocht hij Dr. Van Broekhuizen, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van Zuid-Afrika, de tentoonstelling te openen. Deze voldeed daaraan met
een bezielende, soms ontroerende rede.
De tentoonstelling had veel belangstelling. Er was een voortdurende stroom
van bezoekers, waaronder tal van autoriteiten. In enkele dagen bezochten
800 personen de tentoonstelling, de meesten uit Den Haag natuurlijk, maar
ook velen uit andere, zelfs ver gelegen plaatsen in Nederland.
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In de beide smaakvol aangekleede kamers van het Stammuseum in Laan
34 was alles bijeengebracht op president Krüger betrekking hebbende.
Een paar tafels met voorwerpen betreffende Zuid-Afrika waren vrijgelaten,
zoodat de bezoekers daarvan tevens konden kennis nemen.
De tentoonstelling omvatte het geheele leven van den laatsten
staatspresident, die zulk een grooten invloed en aanhang in Transvaal had,
dat hij vier malen tot het ambt werd geroepen, de laatste maal in 1898. Er
waren afdeelingen betrekking hebbend op zijn familie en geboorte, zijn
ambtsverrichtingen, portretten en teekeningen uit alle tijdperken zijns
levens, zijn komst in Europa in 1900 met de Gelderland, de huizen waarin
hij gewoond heeft, zijn overlijden en begrafenis, boeken en geschriften in
het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch, munten van de gewezen
republiek met zijn beeldenaar, penningen te zijner eere geslagen in
Zuid-Afrika en Nederland en politieke prenten in het Nederlandsch en
Engelsch.
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Onder de merkwaardigheden, welke waren uitgestald, was een afdruk van
het doopboek van 1825 en afbeeldingen van het geboortehuis op de plaats
‘Bulhoek’, welke thans is aangekocht uit vrijwillige giften, ten einde te
worden hersteld om voor het nageslacht te worden bewaard, een haarlok
van den president, een eigenhandig briefje aan Dr. Leyds, ter behandeling
in den Volksraad, een verklaring van de leden van de gewezen regeering
van de Z.A.R. over een som van 40.000 pd.st. door Krüger aan de regeering
voorgeschoten en nimmer terugbetaald, een brief aan Dr. Van Broekhuizen
gericht, twee servetten uit een hotel in Parijs, waarop op kunstige wijze
met potlood de beeltenis van Krüger geteekend is.
Onder de gouden, zilveren en bronzen munten van de gewezen republiek
waren zeldzame exemplaren, sommige waarop de ossewaigen abusievelijk
met 2 in plaats van 1 disselboom is gegraveerd, broches, manchetknoppen
en dergelijke, van munten vervaardigd en geregeld gebruikt, het gulden
boek van Hotel des Indes met de handteekeningen van den president en
gevolg toen zij op St. Nicolaasdag in Den Haag hun intrek namen.
Aan den wand hing een bord, waarop op overzichtelijke wijze zijn
merkwaardige levensloop van schaapherder tot president met jaartallen
en bekleede ambten was geschilderd. Er was een goed borstbeeld en een
afgietsel van een bronzen beeldhouwwerk, voorstellende Krüger in
ballingschap door Van Wouw en een der zeldzame gobelins van Willette.
Twee groote vaandels van zware zijde met goud en met geschilderde
wapens der gewezen Boerenrepublieken stonden tusschen beide zalen
opgesteld.
De stoel van den president, versierd met het geborduurde wapen, en de
aan boord van de Gelderland vervaardigde bankjes, waarmede de president
in zijn kooi kon stappen en de eveneens aan boord gemaakte beddekwast,
waren aanwezig.
Behalve de zilveren inktkoker, welke President Krüger aan Hare Majesteit
had geschonken ter gelegenheid van Hoogstderzelver huwelijk op 7
Februari 1901, welke Hare Majesteit ter bezichtiging had afgestaan, waren
er inzendingen van:
J. Braakensiek, J.H. de Bussy, Sasvia (Suid Afrik. Studente Vereniging),
W.K.F. Zwierzina, allen te Amsterdam; L. Smith te Apeldoorn; dr. M.S.
Lingbeek te Arnhem; J. Wolterbeek Muller te Brussel; Mevr. E. van Maas
te Haarlem; mej. A. Adriani, Mevr. J.C. Allart-Leyer, C.N. Boon, Mevr.
W. Bloem-Maas, Mevr. N. Bornhaupt-van Maarseveen, dr. H.D. van
Broekhuizen, C. de Bruyn, P.J. van Dodeweerd, F.J. Domela Nieuwenhuis,
L. Groenestyn, Mevr. A.G. Kröller, Kulczars Perz. Importhuis, J.W.D.
Kuyk, dr. W.J. Leyds, Fred. Oudschans Dentz, Mevr. van Ranst, E. Rey,
Mej. Rissik, Ir. Th. L.W. Steinmetz, allen te 's-Gravenhage, A.H.J. Happé,
Mej. B. Plaisier, R.W.P. de Vries, allen te Hilversum, Mej. Marie G.A. de
Man te Middelburg; W.A. Hanken Jr., C.G. Hensing, Mej. A. van Rijn,
allen te Rotterdam; Mevr. L.M. Tromp-Dijkstra te Rijswijk, L.J. de Vogel
te Voorburg en Zr. L.M. Hellemans te Wassenaar.
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Andermaal heeft de tentoonstelling van Krügeriana bewezen, dat de
belangstelling voor Zuid-Afrika nog onverflauwd is.
O.D.

Bij de opening der tentoonstelling in het Stammuseum van het A.N.V.; v.r.n.l.: Dr. W.J. Leyds, Z.Exc.
Dr. Herman D. van Broekhuizen, P.J. de Kanter, J.E. Bijlo, Fred. Oudschans Dentz.

Leden van het A.N.V., bezit gij den Kalender Groot-Nederland 1934
al? Zoo niet, bestelt hem dan nog heden!

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
IX.
De krachtige ontwikkeling van de Hollandsche en Friesche scheepvaart, die het later
de Hanze zoo lastig maakte en haar een doorn in het oog is geworden, is in den,
beginne door vele Hanzesteden zelf bevorderd. Zij konden voor hun goederenvervoer
op de Hollandsche en Friesche schepen, meestal goedkooper terecht dan op hare
eigen schepen en maakten er daarom veelvuldig gebruik van. Daarbij kwam dat de
oostelijke steden, vooral Dantzig, de door Lubeck uitgeoefende voogdij slechts noode
verdroegen, en zich hoe langer hoe meer daaraan onttrokken door rechtstreeks handel
met het Westen te gaan drijven. Dantzig onderscheidde zich daarbij als groote
uitvoerhaven van graan, waaraan het Westen behoefte had. Het gevolg was dat de
Nederlanders zich steeds meer op de vrachtvaart gingen toeleggen en daarbij van
hunne handelsbetrekkingen gebruik maakten voor de uitvoerproducten hunner zich
meer en meer ontwikkelende nijverheid, vooral op het gebied der textielnijverheid.
Op dit gebied begonnen zij langzamerhand Brugge, de stapelplaats van de Hanze,
geduchte mededinging aan te doen. Wel waren de Hollandsche goederen in den
beginne van mindere hoedanigheid dan de Vlaamsche, maar ook daarin kwam gaande
weg verbetering. Hoezeer de Hanze zich ook inspande het monopolie in den
Bruggeschen lakenhandel te behouden, de Hollandsche industrie, vooral de Leidsche,
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won steeds meer veld. Ook een in later jaren door de Hanze doorgedreven
verordening, waarbij stapeldwang te Brugge voor alle lakens werd voorgeschreven,
trof op den duur geen doel. De verbonden steden hielden er zich zelf niet aan; de
door de Hollanders voorgestane vrije handel, die het meest hun eigen belangen diende,
behaalde ten slotte de overwinning. De omstandigheid, dat de Hollandsche en
Vlaamsche gewesten na 1433 onder denzelfden Heer stonden, die daarom niet alleen
met de belangen van Brugge, maar ook met die der Hollandsche steden had rekening
te houden, kwam hun daarbij in niet geringe mate ten goede.
Een ander artikel, waarmede zij de Hanze concurrentie aandeden, was het zout,
dat uit West-Fransche havens door hen naar het Oosten en naar Bergen werd gebracht,
terwijl in vroeger tijden de Lüneburgerheide dit uitsluitend leverde.
Het meest werd den Hollanders door de Hanze kwalijk genomen, dat zij steeds
meer handel gingen drijven op de gehate, zg. ‘Klipphafen’, welke niet bij het Verbond
waren aangesloten en vermochten door te dringen in het achterland van sommige
steden, om handel te drijven met de bewoners dier streken, geheel buiten de Hanze
om.
Waren de Hanze-steden in oorlog, zooals in 1426-1435 met Denemarken Noorwegen, dan streefden de Hollanders er naar neutraal te blijven en te profiteeren
van de belemmeringen, die de Hanseatische scheepvaart ondervond. Verzetten zich
de Hanze-steden daartegen,
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door aan de Hollandsche schepen moeilijkheden in den weg te leggen of door hun
kapers te doen buitmaken, dan hadden de Hollanders den steun achter de hand van
den machtigen hertog van Bourgondië. In 1438 kwam het tot een openlijken oorlog
met de Hanze; wel werd in dien oorlog niet veel gevochten, maar het eindresultaat
was gunstig voor de Nederlanders; de pogingen van Lubeck en de Windische steden,
om de Sont door de Denen voor de Hollanders te doen sluiten, mislukten geheel. Een
groot nadeel in dezen krijg was voor de Hanze, dat de weg naar Brugge en naar de
Fransche zouthavens, langs de Hollandsche kust liep; hiervan werd dan ook door de
Hollanders gebruik gemaakt om een vloot van 23 Pruisische en Lijflandsche schepen
buit te maken. Het laatste was echter eigenlijk een onrechtmatige daad; de Pruisische
en Lijflandsche steden, hoewel bij de Hanze aangesloten, deden nl. niet mede aan
den oorlog tegen Holland; de inbeslagneming van die schepen is dan ook door de
eigen regeering als onrechtmatig erkend, terwijl daarvoor schadevergoeding is betaald.
Dat de Oostelijke steden - zoowel de Lijflandsche als de Pruisische - niet mede
deden, was, zooals reeds vroeger gezegd, daaraan toe te schrijven, dat zij de vaart
van de Hollanders niet missen konden; dat hare belangen niet samen liepen met die
van Lubeck en de Wendische steden, waarbij nog kwam, dat de Pruisische steden,
niet geheel onafhankelijk waren, doch stonden onder den Grootmeester der Duitsche
Orde, later ten deele onder den Poolschen koning, als landsheeren, wier gezindheid
dus ook van invloed was. Dientengevolge werkten zij in vele gevallen niet met Lubeck
samen bij, tegen de Hollanders genomen maatregelen en soms zelfs openlijk tegen.
Zoo ook hier. Voor de Hollanders een niet gering voordeel.
Een ander voordeel voor de Hollanders was, dat de Deensche koningen gaarne
hunne mededinging tegenover de Hanze zagen, hen als welkome bondgenooten tegen
de machtige Wendische steden beschouwden, en daarvan herhaaldelijk door het
schenken van voorrechten, deden blijken. Zoo schonk bijv. koning Jan II in 1498
aan de stad Amsterdam vrijen handel op Noorwegen, met name Bergen; uit
dankbaarheid waarvoor die stad in 1502 aanbood hem met schepen bij te staan tegen
de Zweden, die Stockholm belegerden. Dergelijke voorrechten waren reeds vroeger
aan andere Hollandsche steden geschonken.
De verhouding tusschen de Hollandsche en de Wendische steden bleef sedert de
eerste helft der 15de eeuw vijandig; ook al was er slechts nu en dan openlijke oorlog
tusschen beide partijen, toch werden telkens onder het een of ander voorwendsel,
over en weer schepen buitgemaakt; zoo werd in 1510 tijdens den oorlog tusschen
Johan II van Denemarken en de tegen hem in opstand gekomen Zweden, die door
de Lubeckers ondersteund werden, zelfs een handelsvloot van 100 Nederlandsche
schepen, die het waagden met de Denen handel te drijven, uiteengejaagd en
gedeeltelijk buitgemaakt.
Bijzonder ernstige verwikkelingen hadden plaats tijdens de regeering van Christiaan
II, bijgenaamd den tyran. Deze geschiedenis is vooral voor de Nederlanders van
groot belang geweest, omdat zij het keerpunt is geworden in de machtsverhouding
tusschen de Hanze en de Hollanders; waren voorheen de Wendische steden de sterkste
partij geweest, en hebben zij van de verwikkelingen gebruik willen maken om hunne
oppermacht aan de Oostzee voor goed te vestigen; de zaak is anders verloopen dan
zij gewenscht en verwacht hebben; het is het begin geweest van den achteruitgang
en het latere verval van den machtigen handels- en stedenbond.
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Ik moge de daaraan voorafgaande geschiedenis met een enkel woord in herinnering
brengen.
Bij de Unie van Calmar van 1397 was het aan Margaretha, de Semiramis van het
Noorden, gelukt koningin van de drie Scandinavische rijken te worden, met de
bepaling dat de drie kronen ook op haren opvolger zouden overgaan. Een ordelijke
toestand heeft echter na haren dood in 1412 nooit bestaan; een eeuw lang van bijna
onafgebroken opstanden en burgeroorlogen is op hare regeering gevolgd, tot in 1513
Christiaan II, gehuwd met een zuster van den lateren keizer Karel V, heer der
Nederlanden en koning van Spanje, den troon beklom en als koning van Denemarken
en Noorwegen werd gekozen. Na een jaren langen strijd overwon hij de opstandige
Zweden en werd in 1520 ook tot koning van Zweden gekroond. Op beestachtige
wijze koelde hij, na de inneming van Stockholm, zijn wraak op de Zweedsche
aristocratie, die de ziel van den opstand was geweest, de z.g. ‘Stockholmsche
bloedbruiloft’.
Hoewel een tijdlang, uit vrees voor de wraak van den bloeddorstigen koning en
zijn talrijk Deensch leger, met lamheid geslagen, kwanten de tot wanhoop gebrachte
Zweden, op nieuw in opstand, onder aanvoering van Gustaaf Wasa, een bloedverwant
van de beroemde Stures, daarbij gesteund door de Lubeckers, Toen kort daarop ook
de Deensche adel in zijn eigen land tegen den koning in opstand kwam, en Frederik
van Sleeswijk-Holstein tot koning uitriep, werd het Christiaan te machtig en vluchtte
hij naar de Nederlanden, om de hulp van zijn zwager in te roepen. Hoewel die hulp
niet daadwerkelijk werd verleend, en de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk
maatregelen trof tot voorkoming dat hij de Nederlanden als basis voor het heroveren
van zijne rijken ging gebruiken, beschouwden toch de Lubeckers de Nederlanders
als vijanden en benadeelden hunnen handel op ernstige wijze; de Sont werd voor
hunne scheepvaart gesloten en de Nederlandsche kusten werden door Lubecksche
oorlogsschepen bekruist. Daartegenover stonden zij vrijwel weerloos, omdat zij
geheel door den oorlog van den keizer tegen Frankrijk in beslag waren genomen.
Tot overmaat van ramp, viel Christiaan, woedend omdat de landvoogdes hem belet
had schepen uit te rusten, met een in Oost-Friesland geworven troepenmacht, in de
Nederlanden, waarbij o.a. Alkmaar deerlijk geplunderd werd, en hij trok eerst terug,
nadat hem een groote geldsom, die hij beweerde van den keizer te vorderen te hebben,
was uitbetaald en 12 schepen waren geleverd.
In 1531 slaagde hij er in met een vloot uit Medemblik uit te zeilen. Zijn poging
om na eene landing in Noorwegen, van daaruit zijn rijken te heroveren, mislukte.
Hij werd in het volgend jaar door de Denen gevangen genomen en heeft zijn verder
leven in gevangenschap moeten doorbrengen.
De keizer had inmiddels de handen weer vrij gekregen; een sterke Nederlandsche
oorlogsvloot kon uitzeilen, om voor de staatsbelangen op te komen; het kwam tot
onderhandelingen, zoowel met Frederik als met de Lubeckers, die een voorloopig
einde maakten aan de vijandelijkheden. Bij die onderhandelingen verwekte het bij
de Lubeckers groote ergenis, dat de Deensche koning, wiens belang het meebracht,
op den duur den Hollanders niet te veel bezwaren in den weg te leggen, ongenegen
was aan de eischen zijner Lubecksche bondgenooten toe te geven, en een verdrag
met de Hollanders sloot, dat naar hunnen zin voor dezen veel te voordeelig was.
Hierbij trad vooral op den voorgrond een, uit
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Hamburg afkomstige, democratische, Lubecksche volksleider Jurgen Wollenwever.
Bij de onderhandelingen, zijn zin niet krijgende, vatte deze het plan op, in
Denemarken en Holstein de heerschende machten door Lubeck onderste boven te
doen werpen, om aan de stad een overheerschende positie aan de Sont te verzekeren
en zoo het overwicht van Lubeck en de gelegenheid het Oostzeeverkeer te regelen,
voor goed te vestigen.
Oorspronkelijk had men succes, doch toen ook Gustaaf Wasa, beducht voor de al
te eerzuchtige plannen der Wendische steden, zich daartegen keerde, liep de zaak
geheel mis. Lubeck werd nauw ingesloten en tot het sluiten van vrede gedwongen.
Kopenhagen, dat op de hand der Lubeckers was, moest zich aan den Deenschen
koning Christiaan III, opvolger van Frederik, overgeven, en Wollenwever boette zijn
vermetelheid met den dood op het schavot.
Voor de Nederlanders bracht de uitslag alles, wat zij maar hadden kunnen
wenschen. Zij behielden alle voorrechten, die hun vroeger waren toegestaan. Voor
Lubeck en de Wendische steden was het toppunt hunner macht voorbij; zij hielden
zich voortaan meer op den achtergrond. In een oorlog, eenige jaren later, van
1542-1544, door Christiaan III met zijne bondgenooten Frankrijk en Kleef, tegen
Karel V gevoerd, waagden zij zelfs geen poging om hun verzwakt overwicht te
herstellen; zij waren reeds blijde eenigszins behoorlijk hunne neutraliteit te kunnen
dekken.
Met het afnemen van de macht der Hanze en het toenemen van de macht der
Hollanders, veranderde langzamerhand ook de gezindheid tegen de laatsten; in het
begin der 17de eeuw was deze zelfs gunstig geworden. Tijdens den Calmar-oorlog,
tusschen Zweden en Denemarken, sloten de Lubeckers in 1613 een verbond met de
Republiek om zich tegen de willekeur van den Deenschen koning Christiaan IV te
verzetten; in 1615 trokken Lubeck en eenige andere Hanze-steden, met Nederlandsche
hulp te velde, om Brunswijk te ontzetten, dat door den zwager van den Deenschen
koning, zeer tot schade van de belangen der Hanze, belegerd werd. In 1628 weigerden
de steden deel te nemen aan een expeditie van de keizerlijke troepen onder
Wallenstein, tegen de Nederlanden.
Van de Hanze was voor de Nederlanders niet veel meer te vreezen. Denemarken
was in de tweede helft der 16e en de eerste helft der 17e eeuw, de vijand, waartegen
men steeds op zijn hoede moest zijn, zooals later Zweden, toen het Denemarken over
het hoofd groeide. Het ging om de Sont, waar men geen zelfden heer en meester aan
beide oevers wilde zien, en waar men zich niet aan elke willekeurige tolheffing, door
den Deenschen koning, wenschte te onderwerpen. Het ‘verdeel en heersch’ werd
door de jonge, krachtige Republiek, voortaan in practijk gebracht, daarbij, zoo
eenigszins mogelijk, zorgende, dat ‘de sleutels van de Sont te Amsterdam lagen’!
Wat er in de volgende jaren om de Sont te doen geweest is, komt vanzelf ter sprake
in volgende artikelen, bij de bespreking van Nederlandsche betrekkingen tot Zweden
en Denemarken.
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, waarom in Dantzig en andere Duitsche
steden langs de Oostzee zoo veel meer sporen van Nederlandschen invloed zijn
achtergebleven, dan in Lubeck. Lubeck is in de Hanze de groote vijand van de
Hollanders geweest; als hoofd van de Hanze, heeft het de opkomst van den
Nederlandschen handel en de Nederlandsche scheepvaart, met groote geestkracht
bestreden en dien strijd eerst gestaakt, toen het gevoelde overvleugeld te zijn en de
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nutteloosheid van verder verzet inzag. Dantzig en de Oostelijke steden zijn gedurende
een groot gedeelte van dien strijd meer vriendschappelijk dan vijandig tegen de
Nederlanders gezind geweest. Het is dus licht te verklaren, dat bij de
geloofsvervolgingen in de 16e eeuw, Lubeck en de Wendische steden hunne poorten
gesloten hielden, terwijl de Noordzee- en de Pruisische steden, de vluchtelingen
opnamen, en dat in laatstgenoemde de Nederlandsche invloed op economisch en op
kunstgebied, zich veel sterker heeft doen gelden dan in Lubeck.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)

Vlaanderen
Voor meer wetenschappelijke samenwerking.
Bij de totstandkoming van de Vlaamsche Universiteit te Gent, in 1930, is, in dit
tijdschrift en ook in brieven, door het bestuur onzer Groep Vlaanderen aan den
Belgischen Minister van Kunsten en Wetenschappen (thans Openbaar Onderwijs)
gericht, op de noodzakelijkheid gewezen, in het belang zelf van de verhooging van
het wetenschappelijke en kultureele peil van deze Universiteit, te Gent eenige flinke
Nederlandsche onderwijskrachten te benoemen. Na een periode van weifeling is,
vóór een paar jaren, een Nederlander, Dr. Funcke, tot hoogleeraar in de plantkunde
aangesteld geworden, welke benoeming men zich, sedertdien, ongetwijfeld niet zal
hebben beklaagd. Thans wordt ook een tweede Nederlandsche benoeming
aangekondigd, ditmaal met het oog op de sedert vele jaren verwachte totstandkoming,
te Gent, van een Veeartsenijinstituut, dat aan de Faculteit voor Geneeskunde zal
worden toegevoegd. Deze benoeming betreft Dr. J. de Regt, assistent aan het
Veeartsenijinstituut van de Universiteit te Utrecht, die belast zal worden met den
cursus in dieren-ontleedkunde en vergelijkende ontleedkunde.
In denzelfden gedachtengang zal men zich verheugen over het feit dat, dank zij
de Nederlandsch-Belgische Commissie voor Intellectueele Samenwerking, twee
Vlaamsche gestudeerden, ieder met een reisbeurs van 7500 fr., op dit oogenblik in
Nederland vertoeven. Het zijn Dr. Van Itterbeek, die bij Prof. Keesom, te Leiden,
zijn natuurwetenschappelijke onderzoekingen en proefnemingen voortzet en Dr.
Leenaers, die te Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht, de muziekgeschiedenis
bestudeert.
Twee andere reisbeurzen zijn, vóór een paar weken, verleend geworden aan
Vlamingen. De eerste beurs, ten bedrage van 5000 fr., komt ten goede aan Dr.
Fonteyne, assistent aan de wetenschappelijke faculteit te Gent, die zich in de door
hem bestudeerde vraagstukken, aan de Universiteit te Groningen, gaat bekwamen.
De tweede beurs, groot 10.000 fr., is toegekend aan den Gentschen schilder Is. Van
de Veegaete en moet hem in de gelegenheid stellen de interieurkunst in de
Nederlandsche Musea nader te bestudeeren.
Verder komen Prof. Dr. Marius Valkhoff, van de Universiteit te Amsterdam, Dr.
I. de Haan en kunstschilder F. Bakker, eveneens uit Amsterdam, met reisbeurzen
van 300, 400 en 300 gulden naar het Zuiden. Prof. Valkhoff wil zijne studie
betreffende den invloed
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van het Nederlandsch op de Waalsche dialecten in het Noorden van Luik voltooien,
dr. De Haan zal tijdelijk werkzaam zijn in het botanisch laboratorium van Dr. Funcke,
te Gent, terwijl de heer Bakker zich vooral op de studie van de in Vlaanderen
aanwezige werken van P.P. Rubens wenscht toe te leggen.
Uit deze wisselwerking kan veel goeds groeien voor ons stamleven en voor de
wetenschap in het algemeen. Bovendien wordt met Pinksteren 1934, den
Nederlandschen gestudeerden, op de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen,
een nieuwe gelegenheid tot vruchtbare kennismaking met de academici uit Vlaanderen
geboden. Hopen wij maar dat zeer velen van deze uiterst gunstige gelegenheid gaarne
gebruik zullen maken.

Gent.
Het is niet in een blijde, opgewekte, studentikoze stemming, dat de overdracht van
het rectoraat der Vlaamsche Universiteit te Gent heeft plaats gehad. Uit vrees voor
betoogingen tegen den nieuwen rector, Prof. Dr. Bessemans, door de regeering tegen
den wil van 99 pct. der Vlaamschgezinde gestudeerden, studenten en ontwikkelde
burgers, boven den bij het volk geliefden, ouderen en wetenschappelijk meer bekenden
hoogleeraar Prof. Dr. Frans Daels verkozen, was het verkeer in de Universiteitsbuurt
dien dag geheel stopgezet. De straten, nabij de Universiteitsgebouwen, hadden het
aanzien van een staat van beleg. Honderden politiemannen, in uniform of in
burgerkleeding, waren gereed om, op het eerste teeken, in te grijpen en 250 bereden
en onbereden gendarmen stonden in de Volderstraat opgesteld.
De plechtigheid zelf werd in groote meerderheid door personen uit de
anti-Vlaamschgezinde kringen bijgewoond. Geen enkel lid van het Vlaamsche
studentencorps was aanwezig en ook verscheidene Vlaamsche hoogleeraren en
docenten waren in de Aula niet te zien.
De aftredende rector, Prof. Dr. A. Vermeylen, de Minister van Openbaar Onderwijs,
M. Lippens, en de nieuwe rector kwamen achtereenvolgens aan het woord in het
Nederlandsch en bij het einde der vergadering speelde de muziek de Brabançonne,
de Vlaamsche Leeuw en het Belgische Koloniale lied ‘Vers l'Avenir’. Geen enkel
incident deed, zich tijdens of na de plechtigheid voor.
's Avonds hielden de studenten en oud-studenten van de Gentsche Universiteit in
den Minardschouwburg eene door duizend personen bijgewoonde protestvergadering
tegen de terzijdestelling van Prof. Daels. Een der sprekers, Prof. Dr. Soemen, van
de faculteit van Geneeskunde, die in zijn rede gezegd had nimmer de hand te zullen
drukken aan rector Bessemans, die zijn benoeming aan het gekuip van
anti-Vlaamschgezinde personen en het geschrijf van Vlaamsch vijandige dagbladen
te danken had, werd twee dagen later, door Minister Lippens, uit zijn ambt ontslagen.
Toen Prof. Soenen een laatste maal voor zijn studenten verscheen, werd hem een
ovatie gebracht.

Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te bedenken, geve aan den
notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond gevestigd is te Dordrecht, dat
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de statuten laatstelijk zijn goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van 12 December
1929, No. 65 en dat de beschikking gemaakt wordt vrij van alle rechten en kosten.
***
De Kalender Groot-Nederland 1934 is een uitstekend St. Nikolaas- en Kerstgeschenk.

Fransch-Vlaanderen
Tiende Vlaamsche Gouwdag.
(Nabetrachting.)
Dezen zomer hield het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, te Broekburg, zijn 10den
Gouwdag. Het stadje, op korten afstand der Vlaamsche Zee, dat tijdens de oorlogsjaren
zoo een drukte doorstond en sedert dien den ouden trant van zijn gewone dagelijksche
gang hernomen heeft, zag, gedurende de twee dagen der samenkomst, een nieuw en
jong leven door zijn sluimerende straten opwellen.
De werkzittingen, onder voorzitterschap van den Z.E.H. Kannunik Looten, waren
druk bezocht. De jeugdige wilskracht en vastberadenheid, met welke deze
geeerbiedigde leider de doeleinden van het Vlaamsch Verbond uiteenzette en
verdedigde tegenover een onwaardige tegenstreving, maakte op alle toehoorders een
onvergetelijken indruk.
De letterkundige prijskamp, jaarlijks uitgeschreven en natuurlijk voorbehouden
aan de Fransch-Vlamingen, genoot een bijzonder talrijke deelneming. Het aantal
waardeerbare opstellen van allerlei aard, tooneelstukken en gedichten, heeft alle
verwachtingen overtroffen.
Het verslag van den sekretaris eindelijk, bracht een boeiende uiteenzetting van de
onverpoosde werking van het Verbond, gedurende het laatste vereenigingjaar, en
sloot met een dringenden oproep tot verwezenlijking van het Verbondsdoel.
***
Niet alleen uit den eigenlijken Westhoek, maar uit geheel Fransch Vlaanderen, dat
in den geest der Vlamingen van Frankrijk, zich, buiten de grenzen van het oude
middeleeuwsche graafschap, langs gansch de zeekust tot de Canche uitstrekt, hebben
de afgevaardigden en leden der Vlaamsche Kringen, elkaar gevonden om, vol hoop
en vertrouwen, dezen 10den Gouwdag te vieren. Van ver en nabij, van het
Noordzeestrand en het land van Aa en Leye; van Belle uit de puinen van den oorlog
verrezen; van de Kasselstreek, waar nu, zes eeuwen geleden, in nederlaag en
ondergang, Zannekin en zijne dapperen naar de onsterfelijkheid stegen; van het
machtige nijverheidsgebied van het Rijselsche, waar, gedurende de 19de eeuw, de
Vlaamsche arbeid en wilskracht de wolnijverheid der middeleeuwen opnieuw in het
leven riep, zijn onze vrienden bijeengekomen en hebben zij zich vereenigd, om, door
hun tegenwoordigheid, te bevestigen en te betuigen, dat hun herboren Vlaamschheid
iets meer is dan een oppervlakkig verschijnsel en 'n bedrieglijk denkbeeld.
Zij hebben elkaar gevonden: de vooroorlogsche getrouwen, de enkele voortrekkers,
wier ondankbaar maar standvastig werk, in eenzaamheid of te midden eener
ontmoedigende onverschilligheid, met als eenige lichtstraal de hoop op een betere
toekomst, daar beloond en bekroond werd.
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Zij, die als jongelingen in 1914, in den smeltkroes en den orkaan van den oorlog,
in het wee der loopgrachten en den angst der slagvelden werden geworpen, vonden
er in loutering en bespiegeling hun Vlaamsche ziel en hun Dietsche geest weer. En
de jongeren zijn, met den ijver hunner zonnige jaren en de geestdrift hunner
ontluikende jeugd, den steilen en ondankbaren weg dier baanbrekers gevolgd.
***
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De bijzondere luister, met welken de bewuste Fransch-Vlamingen dezen 10den
Gouwdag gevierd hebben, is verklaarbaar. Was het niet in de verlofdagen van 1924,
dat, op den Katsberg, eenige jonge studeerenden elkaar ontmoetten en met leden der
enkele Vlaamsche kringen, hier en daar, sedert den wapenstilstand in het leven
geroepen, in ganschen eenvoud, zonder veel vooruitzicht en overleg, met een klein
dozijn man, het eerste Vlaamsche Kongres in Fransch-Vlaanderen vormden en voor
de komende jaren den grondslag van het Verbond vormden.
Ze waren jong en onervaren. Maar ze waren allen bezield met de zelfde brandende
liefde voor het volk, uit hetwelk ze sproten en voor den geboortegrond, die zich daar
voor hen, in gansch zijn weelderige en onvergelijkbare pracht uitspreidde. Zij beseften
Fransch-Vlaanderens nooden, de geestelijke nooden, voortgekomen uit de onduldbare
wantoestanden, onder welke het heiligste erf, de taal der vaderen, verdween en ten
onder ging.
Want de vooroorlogsche jaren waren een tijdperk geweest van onuitspreekbaar
verval voor het Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen. Sedert eeuwen alreeds was de
taalgrens aan het verschuiven, langzaam maar zeker, altijd noordwaarts, onder den
invloed van den vervreemden adelstand en den druk van het openbare en sociale
leven.
Verjaagd uit het bestuur, gebannen uit de school en nauwelijks geduld, op eenige
loffelijke uitzonderingen na, in het Kerkelijke leven, trots de strenge voorschriften
van het Concilium van Trante, volkomen prijsgegeven door de leidende standen,
opgeofferd aan onwetendheid en vrees, vond in de steden het Vlaamsch, in het begin
dezer eeuw, zijn laatste dekkingen in keuken en kroeg.
Op het platte land nochtans was de toestand niet zoo erbarmelijk. Hier bleef bij
de nederigen het Vlaamsch bewaard. Er waren nog altijd huiskringen, waar moeders
aan hun kleinen de gebeden in onze taal overbrachten en waar, ter gelegenheid van
familiefeesten, een knechtje of meisje met een oud Vlaamsch deuntje voor den dag
kwam. Nog immer waren er arbeiders, taaie Vlaamsche wroeters, die, tot den laatsten
ademtocht van hun verdienstelijk leven niets anders dan het Vlaamsch gebruikten
en nooit versaagden.
Is het te verwonderen dat, te midden van zoo'n erbarmlijk verval, het letterkundige
leven onzer taal volkomen te niet was gegaan en dat, beroofd van elken intellectueelen
steun, de volkstaal niets meer was als een eenvoudig klankenstelsel, Westvlaamsch
zeker, in oorsprong en feite, sappig en kleurig nog altijd, maar toch beperkt en
verkwijnend?
Is het te verwonderen, dat heden, opklimmend uit zoo een diepen afgrond tot het
licht van een nieuw leven en de drang van een nieuw tijdperk, hare eerste uitingen
nog maar stotterend zijn en, in den beschaafden Dietschen huiskring dit vervreemde
kind zich maar onhandig voordoet?
Maar de verrijzenis van het Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen is heden een feit.
De kiemen, door tien Vlaamsche Kongressen verspreid, hebben wortel gevat. In
kringen, waar vroeger niets bestond als misprijzen en onverschilligheid, vindt men
heden belangstelling en, wat niet te versmaden is, tegenkanting. Hoeveel in het
bijzonder zijn er al niet bij de studeerende jeugd, die de grondige studie van het
Vlaamsch ondernomen hebben? En bij hen, die het geluk hebben de gewesttaal te
spreken, dringt zich meer en meer het besef op, dat ook het Vlaamsch, als taal, een
intellectueele winst vertegenwoordigt. Van deze erkenning tot den wensch een betere
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kennis van spraakkunst en tongval te verwerven, is maar een stap, die gewoonlijk
nog al zonder veel dralen gedaan wordt en dan, van zelf, den belanghebbende tot
een dieper begrip van het Nederlandsch voert.
Als illustratie van dit verschijnsel kunnen we vooreerst wijzen op den kursus in
Nederlandsche taal en letterkunde aan de Katholieke Hoogeschool van Rijsel, met
den Eerwaarden Heer De Spicht als docent, die zich verheugen mag in een steeds
groeiend aantal toehoorders, meestal behoorend tot de hoogere standen van het
Rijselsche; dan de kursus in Nederlandsch aan de Nijverheiden Handelsschool van
Toerkonje, onder leiding van den heer Ledrut, voor het meerendeels gevolgd door
bedienden en meestergasten der textielnijverheid; eindelijk ook nog, in dezelfde stad,
de oprichting, voor vier jaren, eener Nederlandsche afdeeling van den ‘Cercle
Polyglotte’, welke, zich niet beperkend tot het aanleeren der taal, erin geslaagd is
een Tooneelploeg te stichten en alreeds menige Vlaamsche avond op touw gezet
heeft, die telkens met een bijzonderen en onverwachten bijval zijn bekroond.
Een even verheugend verschijnsel is de opleving van het rasgevoel in
Fransch-Vlaanderen, over hetwelk Dr. Celen, in een hoogst prijzenswaardig onlangs
uitgegeven boek, veel belangwekkends vertelt. Meer nog dan de streving en
vooruitgang op taalgebied, natuurlijkerwijze beperkt tot nog altijd enge en
afgezonderde kringen, is deze opleving merkbaar in het openbare en sociale leven.
Menige maatschappij heeft niet geaarzeld er voor te zorgen, dat Vlaanderens
zinnebeeld, de Zwarte Leeuw op het gele veld, op haar vaandel prijkt ‘met uitgespreide
klauwen’, en niets is aandoenlijker en versterkender voor Vlaamsche harten, dan
zulke vlaggen te zien wapperen, zoowel aan gevels van handels- en heerenhuizen,
als in stoeten en uitgangen, zichtbaar bewijs van de verandering in de gemoederen
der bevolking.
Ook op reclameborden is de Zwarte Leeuw thans te zien langs straten en lanen.
Eene groote gewestelijke bank, met honderden bijhuizen, laat hem verschijnen op
den achtergrond der plakkaten, die de klanten moeten aanlokken tot het inschrijven
van schatbons en andere beleggingen. Een hotel heeft hem laten prenten, op uiterst
fraaie en zelfs kunstige wijze, op de spijskaarten. Tot zelfs de padvinders, die het
gewest van Vlaanderen vormen, dragen als teeken van zelfstandigheid, tegenover
de andere Fransche provinciën, den Zwarten Leeuw, op de schouderstreep geborduurd.
Aan den invloed der Vlaamschgezinde pers, in het bijzonder in Fransch-Vlaanderen,
vertegenwoordigd door het maandelijksch blaadje ‘De Torrewachter’ en het tijdschrift
‘Le Lion de Flandre’, beide uitgegeven door het Vlaamsch Verbond van Frankrijk,
is onbetwistbaar deze grondige gemoedsverandering te danken.
Waar ‘De Torrewachter’ zich richt tot het nog altijd beperkt Vlaamschlezend
publiek en vooral tot de plattelands bevolking en rechtstreeks ijvert voor het bewaren
der moedertaal, daar wordt ‘Le Lion de Flandre’ uitgegeven met het doel het veel
grooiere uitsluitend Franschlezend publiek te bereiken, op hetwelk het ook den besten
invloed uitoefent. Zijn werkkring omvat ook een veel uitgebreider gebied. Het spreekt
vanzelf, dat het niet ten achter staat bij ‘De Torrewachter’ voor wat de grondige aktie
van elke Vlaamsche propaganda, in Fransch-Vlaanderen, moet vormen: de bewaring
en verspreiding der Vlaamsche taal. Maar buiten dit gewichtige en niet te
onderschatten doel, staat ‘Le Lion de Flandre’ op de bres voor de handhaving aller
uitingen van het Vlaamsche leven.
Onze overleveringen en levensaanschouwingen hebben in dit tijdschrift een
rusteloos verdediger en de Vlaamsche kunsten, in alle hunne verschillende
uitdrukkingen
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en schakeeringen, een onvermoeibaar beschermer.
Het houdt regelmatig zijn lezers op de hoogte der ontwikkeling van de
Nederlandsche letteren en wetenschappen, zoowel in België als in Nederland, en is,
op dit bijzonder in Fransch Vlaanderen verwaarloosd gebied, eenig en niet te evenaren.
***
Dit opstel is maar een onvolmaakte samenvatting van den tegenwoordigen toestand
der Vlaamsche Beweging in ons gewest. Buiten de beschrevene vooraanstaande
invloedsmiddens bestaan er nog te Roobeek, Toureonje, Rijsel, Eeke, Killem,
Bray-Duinen, Sint-Winoksbergen enz. verschillende tooneelkringen en allerlei min
of meer Vlaamschgezinde maatschappijen en inrichtingen, ongeteld een menigte
medevoelenden, verspreid over gansch de streek, allen ijverend, in eigen levenskring,
voor het verwezenlijken van het doel onzer jonge Beweging: de wedergeboorte van
't Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen.
Voorzeker is dit een groote taak, wier voltrekking nog veel krachtinspanning en
volharding vergen zal. Maar toch, de baan is open.
O Dietsche tale, licht van den geest, schild en bolwerk van ons volk, op deze streep
aarde der lage landen aan de zee heeft men U, sedert eeuwen, gesmaad en gehoond,
geboeid en gekerkerd. Men heeft U gedood op de lippen der kindertjes, zoodat hun
gebed van vrede en onschuld niet meer kon stijgen tot den Heer aller volkeren, in de
taal hunner vaderen. Men heeft U gewischt uit het hart der maagden en het lied der
jeugd, de eeuwige zang van hoop en liefde, is verdord en verkwijnd, bij zijn overgang
in vreemde klanken.
Onwetenden hebben U misprezen, beeldenstormers hebben U vertrapt,
machthebbers hebben U gevreesd en gehaat en zoovelen uwer bloedeigen zonen en
dochters hebben U verloochend en verraden.
Maar, o wonder, uit den afgrond, waar men U voor altijd dacht versmoord en
begraven, rijst ge heden op naar een nieuw leven.
JAN VAN KASSEL.

Zuid-Afrika
Allerlei aangeleenthede.
U vra my om 'n artikel oor Afrikaanse toestande, waarin soveel as moontlik verband
gehou word met u strewe en waardeur nie alleen ons studente nie, maar ook
Nederlanders en stamverwante op die hoogte gehou kan word van allerlei
aangeleenthede betreffende Suid-Afrika. Hierdie briewe is tog in die eerste plek gerig
aan my landgenote onder stamverwante en daar die meeste van hul studente, en lede
van S.A.S.V.I.A. is, sal studente helange my die naaste aan die hart lê. Met die twee
grootste ontvlambare Afrikaanse stowwe, politiek en godsdiens, sal ek uiters versigtig
moet te werk gaan. maar om die waarheid te sê, deur hierdie koalisie en
samensmelting-gedoente, die bolmakiesie-slanery, het ek my heeltemal uit die politiek
en bo sy skaduwees oor gaan voel. In my dae was ek 'n geweldige nasionalis en het
in my verbeelding reeds die stapels seepkissies gesien, wat ek sou nodig hê om my
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toesprake te hou, as die vrou maar eers stemreg het. Toe die stemreg 'n voldonge feit
was, het ek op die terugreis na my vaderland, so onder al die ellende van seesiekte
en ander beroerighede, troos gevind in die voorbereiding van talrike denkbeeldige
toesprake. Maar al hierdie entoesiasme het verdwyn soos mis op die vlei, toe ek
Kaapstad vol gerugte van koalisie aantref en op die stemdag, toe daar moes gekies
word tussen ‘the devil and the deep blue sea’, het ek nie op 'n seepkissie, maar rustig
voor my klas gestaan. Twee dinge is waarhede ‘soos koeie’, om 'n Hollandse idioom
te gebruik: die volk wou koalisie, en die Afrikaanse vrou, wat vir die eerste keer haar
direkte invloed kon laat geld het, voel dat 'n ideaal prys gegee is ‘om den broode’.
In hoe 'n treurige toestand die land geraak het, ekonomies, weëns die langdurige
droogte, word eers goed duidelik, as 'n mens per motor die groot afstand van
Bloemfontein na Kaapstad aflê en orals in die Vrystaatse en Karo dorpies effentjies
vertoef en 'n praatjie maak, terwyl die kar afkoel en 'n nuwe voorraad brandstof kry.
By die Oranjerivier het ons halt gehou en van die brug af het die mans hul geamuseer
met klippe gooi na 'n paar dooie beeste wat in hul wanhoopspoging om hul buike
teminste met water te vul, waar daar geen enkele groen blad in die omstreek te sien
is nie, in die draad verstrik geraak het. Toe ons eindelik vasgestel het dat die dood
reeds ingetree het, het 'n reël uit Gezelle se ‘Casselkoeien’ my met ontzetting te binne
geskiet:
‘En, wangedrochtig groot, in 't donker gers, voortaan, Zie 'k zwarte spoken van
gevlekte koeien staan.’
Maar in daardie streek van ons ou land g'n spoor van ‘donker gers’, laat ons maar
hoop hul wei soos A.G. Visser se ryperd ‘Voorslag’ op die Hiernamaalse Velde van
Onmeetlikheid! Op die asvaal Karovlaktes waar elke bossie pikswart uitgedor is, die
skape dood lê langs die grootpad, sommige in 'n staat van ontbinding as voedsel vir
aasvoëls en honde en uitgehongerde kleurling-drosters, waar daar g'n teken van lewe
te bespeur is nie, hoe die fata morgana ook al die oog mag bedrieg, was die toestand
nog erger. Dat dit ooit weer bewoonbaar kan word, lyk byna onmoontlik, net soos
dit ongelooflik klink wat die digters ons vertel van hierdie ‘blomtuin vol van kleure’
voor die droogte. Op die oomblik is dit 'n eensame verlatenheid, 'n woestyn tot byna
by die Hex rivier-berge, waarvandaan die gehele landskap totaal verander. Die
stofstorms word nou vervang deur haël en reent en sneeu tot laag in die valleie, en
voor ons Kaapstad bereik, is dit asof die sluise des hemels, waar die ou Statebybel
van praat, nou werklik oopgespalk is en weke lank op een of ander skanier bly bak,
want so'n winter in die ou moederstad beleef 'n mens maar selde wat storm en reent
betref. In Holland word menige jeremiade geslaak oor die weer en geweldig gesmag
na ons ewige sonneskyn, maar glo my die woord van u digter was ook die slag
toepaslik op die Westelike Provinsie en die Kaapse Skiereiland in besonder:
‘Onpeilbaar slyk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespyn en vol kramp’.
Ja, dis tog maar 'n waar woord, dat wie het, sal gegee word en dit bring my op die
Afrikaanse Bybel waaroor alle gesprekke gaan in die Suide sowel as hier in
Bloemfontein, waar in Augustus 'n Bybelfees sal gehou word. Die verskyning daarvan
is van die allergrootste betekenis vir ons taal en daarom is dit des te jammerder, dat
enige inkonsekwensies in die spelling van eiename en plekname die pragstuk ontsier.
Ruth sonder ‘h’ is erg genoeg maar ‘Goliat van Gat’.... nee. Dit is die natuurlike
konsekwensie van ons spellingrusies en as die vertalers moes gewag het, tot daar
eenstemmigheid onder die Akademiese here heers wat die vorm betref, sou hul
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miskien tot in lengte van dae met die manuskrip bly sit het. Hoe dit ook al sy, as ek
die tekens goed lees, gaan ons nie na die vleespotte van 'n ultra-
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fonetiese, maar terug na ons uitgangspunt n.l. die Vereenvoudigde Nederlandse
spelling, wat volgens sy nuutste spellys op weg is na sy uitgangspunt, die De Vries
en Te Winkel, daar verskeie tekens soos die x weer in eer herstel is! Prof. J. du Plessis
is besig om die inhoud van die Afrikaanse vertaling onder sy ‘Soeklig’ te gooi en dit
blyk dat die vertalers hul op skitterende wyse van hul taak gekwyt het, tot self die
veelkleurige rok van Josef is nou 'n rok met lang moue en die waterkruik van Hagar
en Ismaël 'n sak. Ongetwyfeld 'n juister vertaling, maar jammerlik prosaies en sonde
van ons mooi beeldhouwerk, schilderye en kinder-prenteboeke. En waarom dan tog
nie by 'n Afrikaanse uitgever uitgegee nie? Te duur? Vir 'n ideaal moet 'n mens tog
iets oor hê.
Op Stellenbosch is die kerkstryd taamlik gesus, wat stof tot die grootste dankbaarheid
bied. Saam met Dr. S.F.N. Gie, Sekretaris van Unie-onderwys, in sy onlangs gehoue
toespraak op Bloemfontein op die kongres van die Christelike Vrouevereenigings
en by sy ondersteuning van die voorgestelde plan van 'n Volkskongres, is ons almal
dankbaar bewus van die opheffende werk, die daadwerklike belangstelling van die
Kerk in verband met maatskaplike werk, haar beskawende invloed, haar handhaving
en verspreiding van ons Dietse kultuur - daar was 'n tyd toe ook sy wat laasgenoemde
betref skromelik te kort geskiet het, maar ons volkssiel het aansienlik ontwikkel sinds
die dae van die invoering van die Skotse predikante. Daarom was haar verdeeldheid
'n ramp en 'n terugstoot vir ons nasionale saak, wat per slot van rekening die al-enigste
groot beginsel is waar dit om gaan in Suid-Afrika. Wat ons as getroue Dietse
kerkmense broodnodig het, is die verdraagsaamheidspolitiek van 'n Hugo de Groot
wat, toe die 17de eeuse kerkstryd in Nederland op sy felste gewoed het, voor dieselfde
Amsterdamse vroedskap waarin die oudburgemeester C.P. Hooft soos een roepende
in die woestyn was, klemmend kon betoog dat nie alle leerstukke van noodwendige
betekenis vir ons saligheid is, dat menige eenvoudige godsdienstige siel, miskien
selfs onder die predikante, nie eers die verskil in standpunt verstaan nie en dat hierdie
ingewikkelde saak iets is vir die Universiteit en die allergeleerdste onder haar dosente,
waarin die volk as geheel nie moet gesleep word nie. De Groot se skatte van
kerkhistoriese feite, wat in hul naakte waarheid duideliker spreek as die mees
klemmende betoog, sy ongeëwenaarde filosofiese kennis het op dowe ore geval,
omdat dit hoe langer hoe duideliker gewond het dat dit die politieke hartstog was
wat onder en agter die dogmas sy verwoesting aangerig het. Miskien is dit ook hier
nie soseer 'n botsing tussen Aristoteles en Cartesius, tussen skoolgesag en eie
ondersoek nie, maar tussen 'n Skots-Engelse en 'n opnuut tot ontwaking gekome,
nog half-sluimerende Hollands-Afrikaanse Teologiese inhoud. As leek lyk my dan
die ou paaie nog die veiligste, as jy wil koers hou en aanstryk sonder om na links of
regs te swaai.
In Kaapstad en orals in Suid-Afrika is dit die ‘Voortrekkers’ wat mooi koers hou
en dis 'n fees vir die oë en die hart om te sien, hoe die jong span in gelid stap. So af
en toe hoor 'n mens nog teen die beweging aangevoer selfs deur ons grootste
Afrikaners, dat ons geen volk met militaristiese neigings, dat die hele poging 'n
na-apery is en ‘imitation is the sincerest form of flattery’. Maar deur ons
Burgerkommando's is ons militêre gevoel sterker ontwikkeld as wat die teenstanders
meen, en die Boy Scouts en Girl Guides is nou eenmaal daar en moet rekening
meegehou word daar hul ons jeug verangelsaksies. Met diegene wat dit as die hoogste
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paradystoetand beskou, val nie te redeneer nie, maar vir die res is dit goed om te
onthou, dat toe die onderhandelinge af gespring het op die eed en die vlagkwessie,
was dit duidelijk dat die reeds bestaande organisasie nie wou of kon verafrikaans
word nie en dat as ons nie langer negatief wou te werk gaan nie, 'n nuwe organisasie
moes in die lewe geroep word wat hemself regverdig deur sy groei en wasdom. In
Nederland is 'n nasionalisering van die ‘Scouts’ moontlik en wenslik voor dit vir ons
van enige betekenis kan wees, want tot dusver moes ek nog altyd tweekeer kyk of
dit nou die Hollandse jeug of 'n groepie besoekers is wat met trommel en wapperende
vaandel langs die gragte marsjeer. Teenoor hierdie afgewaterde, kleurlose,
verlammende sg. internasionalisme in Nederland kom te staan 'n blyk van innige
stamverwantskap.
Die instelling van 'n Afrikaanse leerstoel in Amsterdam, die aktiwiteit van die
Ned. Z.A. Vereeniging in 'n ander rigting nl. die periodieke uitwisseling van
Suid-Afrikaanse en Nederlandse hooglerare, kan die allergrootste hulp wees vir die
versterking van die kulturele betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika.
Laasgenoemde was, wat Afrikaanse lettere, kuns en geskiedenis betref, tog eers
moontlik, nadat eersgenoemde tot stand gekom het en daaraan kan nou die volle
aandag en ondersteuning gegee word. Hier, sowel as daar, vind die saak van die
Afrikaanse leerstoel in Amsterdam nog lank nie by almal die gewenste byval nie;
daar, om verskillende redes wat ons as Afrikaners nie aangaan nie; hier, omdat dit
as 'n wetenskaplike mededinger in plaats van 'n medehelper in 'n worstelstryd, wat
dit inderdaad is, beskou word. Wanneer sal ons tog leer dat ons Hollands-Afrikaanse
Universiteite: Stellenbosch en Pretoria, en die twee oorweënd Hollands-Afrikaans
kolleges van die Universiteit van Suid-Afrika nl. Bloemfontein en Potchefstroom,
en hierdie nuwe leerstoel moet saamwerk waar ons beleid dieselfde is en nie mekaar
telkens in die hare vlieg as ons oor kleinighede gaan verskil nie? Oor die eenhede
van tyd, plek en handeling is van Aristoteles se dae tot vervelens toe geredeneer,
insgelyks oor die tyd en die plek van hierdie leerstoel. Wat het van al die redenasies
oor die dramatiek oor gebly? Dat ons dit roerend eens gaan word het, dat tyd en plek
bykomstighede is en dat alleen 'n eenheid van handeling steek hou. Die stigters, veral
die onvermoeide deursetter-sekretaris Prof. Dr. H. Burger word van harte gelukgewens
en die Amsterdamse hoogleraar, ons oud-hoogleraar, deur sy Afrikaanse kollegas
wat in die eenheid van handeling glo, met oop arms ontvang. Dit is oorbodig om
hom, wat hier in die skool van stryd opgevoed en gestaal is, daaraan te herinner: ‘er
moet veel strijds gestreden zijn, zal 't einde eenmaal vrede zijn’.
De waarheid van hierdie gesegde het die Universiteit van Pretoria by die neerlegging
van haar Afrikaanse beleid aan die lyf ondervind en toe ek vanjaar met die
Paasvakansie daar was, het dit my 'n vredespaleis gelyk, vergelyk by Wat aan 'n paar
van die ander Universieteite gebeur. Die jongste aanstelling op hul Universiteitsraad
in die plek van Dr. Herman v. Broekhuizen, wat ons in Nederland gaan
verteenwoordig het, het weer 'n hele opskudding verwek, maar die versekering van
owerheidsweë, dat daar aan die Universiteitsbeleid nie sal getorring word nie, het
die skynbare neerlaag in 'n oorwinning laat verander. Die Nederlandse
Kultuur-historiese Instituut van Prof. Bokhorst is 'n goudmyn van die suiwerste
gehalte. Hy is 'n geweldige krag in ons kultuurlewe hier en sy voorgenome
tentoonstelling in Nederland van die Afrikaanse boek aan die
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end van die jaar geniet die dankbare belangstelling nie alleen van ons uitgewers en
skrywers nie, maar van alle liefhebbers van die Dietse boek. Soos u weet die
Afrikaanse boek van die jaar is ‘Thomas François Burgers’ deur Prof. Dr. S.P.
Engelbrecht, 'n kollega van die Hollandse hoogleraar en ek sou elke student aanraai
om die tentoonstelling druk te besoek al wat dit slegs om hierdie werk 'n paar keer
deur te blaai.
Die volgende keer skrywe ek oor die besoek van die Dietse studente, die Federasie
van Afrikaanse kultuurvereniginge en die Suid-Afrikaanse Akademie wat in
September hier vanjaar sy jaarlikse sitting hou.
ELIZABETH J. CONRADIE.

Hoofdbestuur
Algemeene vergadering van het verbond op Zaterdag 23 September
1933 in gebouw Excelsior te 's-Gravenhage.
Algemeene Vergaderingen van een Verbond als het A.N.V., dat zich over de geheele
wereld uitstrekt, zijn schaars en komen alleen voor, wanneer wetswijziging noodig
is. Dit was ook nu de reden der vergadering, daar het tijdperk, waarvoor de
vereeniging was opgericht, verloopen was en van deze gelegenheid gebruik gemaakt
werd om ook de herziening van eenige andere voorschriften ter hand te nemen.
Ter vergadering waren de volgende groepen en zelfstandige afdeelingen
vertegenwoordigd: Nederland, Ned.-Indië, Suriname, Vlaanderen, Kaapstad en
Nieuw-Nederland (New York).
Na het welkomstwoord van den Voorzitter werd besloten een telegram van hulde
te zenden aan H.M. de Koningin.

De maaltijd na de Algemeene Vergadering van 23 Sept. 1933. Zittend v.l.n.r.: Z.Exc. Dr. Herman D.
van Broekhuizen, P.J. de Kanter, N. van Zalinge (Ned.-Indië), J.S.C. Kasteleijn, J.E. Bijlo, H. Ferguson,
Mevr. W. Bloem-Maas, Ds. A.J. van de Me we (Kaapstad), F. Oudschans Dentz, Mej. Franken, Jkvr.
J. Schuurbecque Boeye, Mej. A. Kuyper, F. Reysenbach (Nederland), Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen,
J.N. Pattist. Staande v.l.n.r.: D. Roessingh van Iterson, Mr. M. van Dijk (Curaçao), Mr. Dr. W.M.G.
Schumann, Mr. B. de Gaay Fortman, C. van Son, Prof. Dr. G. Besselaar, J.W. Roessingh van Iterson,
Drs. W. Goedhuys, W. Pijl (Vlaanderen).

De Verbondswet werd vervolgens in behandeling genomen en de door het
Hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen (meest van redactioneelen aard) goedgekeurd,

Neerlandia. Jaargang 37

waarna de voorzitter een woord van dank sprak tot de aanwezige afgevaardigden, in
het bijzonder tot Dr. Van der Merwe uit Kaapstad, benevens tot den heer Reysenbach
(Groep Nederland), voor de groote zorg en aandacht door het Groepsbestuur aan de
herziening der Verbondswet gewijd, en aan den Algemeenen Secretaris, den heer
Bijlo, en den administrateur, den heer Goedhuys, voor het bijzonder veel omvattende
werk, voor deze herziening verricht.
De Voorzitter richtte daarna het woord tot Prof. Dr. E.C. Godée Molsbergen,
Landsarchivaris te Batavia, met verlof hier te lande, en bood hem wegens zijn
bijzondere verdiensten voor den Nederlandschen stam, den eerepenning van het
Verbond in verguld zilver aan. Prof. Godée Molsbergen heeft als Hoogleeraar te
Stellenbosch, als Stichter en leider der Afdeeling Stellenbosch van het A.N.V., als
docent aan de Vlaamsche Universiteit te Gent tijdens den wereldoorlog, als voorzitter
der Afd. Batavia van het Verbond en inrichter der grootsche J.P. Coen-herdenking,
als bestuurslid der Groep Nederlandsch-Indië en als schrijver (o.a. ‘Jan van Riebeeck,
Stichter van de Kaapkolonie’) steeds de stamgedachte hoog gehouden en zijn
werkkracht in dienst gesteld van het Verbond.
Prof. Godëe Molsbergen dankte geroerd voor de hem verleende onderscheiding,
die hij zal weten op prijs te stellen als een zelden voorkomende belooning voor
idealistisch werk.
Na sluiting der vergadering werd voor de aanwezigen de streektaalfilm Bunschoten
- Spakenburg vertoond, als een opwekking om dit werk ten dienste van de studie van
taal en volkskunde met vereende krachten voort te zetten.
Des avonds vereenigde men zich aan een maaltijd in Huize Anjema, waaraan als
gasten, behalve de vertegenwoordigers der Groepen en Zelfstandige Afdeelingen,
mede aanzaten, Z.E. Dr. H.D. van Broekhuizen, Gezant der Unie van Zuid-Afrika,
Mr. M. van Dijk, oud-procureur-generaal van Curaçao, en Prof. Dr. E.G. Godée
Molsbergen.
In de toespraak, welke de Voorzitter tot deze gasten richtte, herinnerde hij in het
bijzonder aan de banden met Zuid-Afrika en de taak, die het Verbond daar te vervullen
heeft. Z.E. Van Broekhuizen stemde geheel met zijn woorden in, wees uitdrukkelijk
op den steun, dien de Zuidafrikaansche taal en cultuur noodig heeft van de
Nederlandsche om haar zelfstandigheid te kunnen behouden en tot verdere
ontwikkeling te komen, herinnerde aan den steun door Nederland verleend bij den
Zuidafrikaanschen onafhankelijkheidsstrijd en sprak het vaste vertrouwen uit dat,
wanneer voor Nederland eens de nood aan den man kwam, Zuid-Afrika zich dien
steun zou herinneren.
Nog werd het woord gevoerd door Mr. Van Dijk en Prof. Dr. G. Besselaar, die
een dronk op Prof. Godée Molsbergen instelde, waarna een telegram werd voorgelezen
van Z.Exc. Van Slobbe, Gouverneur van Curaçao, waarin deze uiting gaf aan zijn
waardeering voor het werk door het Verbond op Curaçao verricht.
Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat door de zorgen van den heer Fred.
Oudschans Dentz, aan het dessert een mand met voortreffelijke Surinaamsche
sinaasappelen ter tafel kwam.
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Afdeelingen
Herdenkingsavond te 's-Gravenhage.
De Haagsche Afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging hebben den 10en October j.l. in de
groote zaal van Pulchri Studio Paul Krüger herdacht. Op den achtergrond van het
podium was een groote Vierkleur aangebracht. Ter zijde prijkte, tusschen groen, het
levensgroote portret van den President, door Therèse Schwartz vervaardigd. In de
stampvolle zaal waren Hoofd-, Groeps- en Afdeelingsbesturen van het Verbond en
Afdeelingsbesturen der N.Z.A. Vereeniging vertegenwoordigd; ook de Burgemeester,
de vice-President van den Raad van State, de Gouverneur der Residentie, Staatsraad
Schokking, Wethouder Snoeck Henkemans, Dr. Leyds, Dr. Hendrik Muller, Jhr.
Snouck Hurgronje en mr. v. Kleffens waren o.m. aanwezig.
Het A Capella koor, onder leiding van Piet Mostert zong twee liederen op
Zuidafrikaanschen tekst vna Dr. A.D. Keet, Winter en Voorjaarslied, muziek van
J.P.J. Wierts. De heer H.J. Bosman, Secretaris van het Zuidafrikaansche gezantschap,
bracht het Slampamperliedje van Dr. C.L. Leipoldt ten gehoore.
Mr. A.B. Cohen Stuart voerde het woord namens de Haagsche Afdeeling van het
A.N.V. De groote opkomst op dezen avond had spr. verwacht. Hij herinnerde aan
de treurige stemming na den afloop van den Boerenoorlog. Het zag er somber uit
voor den Nederlandschen stam in Zuid-Afrika. Velen hier te lande dachten aan
Zuid-Afrika terug zooals men zich een gestorven verwant herinnert. Maar geleidelijk
herstelde zich het Hollandsch-Afrikaansche element. De deelen der Unie sloten zich
aaneen, het Afrikaansch kwam in eere; in de vlag der Unie hervinden wij van ouds
bekende en geliefde kleuren. Deze avond spreekt boekdeelen. Krüger wordt in
Nederland herdacht door een Hollandschen Afrikaner, Gezant van de Unie van
Zuid-Afrika in ons land.
Spr. huldigde ‘Oom Paul’ als groot en waardig zoon van den Nederlandschen
stam, die nimmer zijn Stam verloochende en wiens genegenheid voor Nederland
beantwoord is met een groote, trouwe liefde en vereering tot in de diepste lagen van
het Nederlandsche volk.
Spr. hechtte een krans aan het portret van Krüger, terwijl de vergadering staande
het oude Transvaalsche volkslied zong: ‘Kent gij dat volk vol heldenmoed....’
Hierop betrad Z.E. Dr. H. van Broekhuizen, buitengewoon Gezant en gevolmachtigd
Minister van de Unie van Zuid-Afrika, luide toegejuicht, hot spreekgestoelte. Hij
verhaalde, hoe, uitgegaan van een klein groepje te Pretoria, de herdenking van Paul
Krüger tot een nationaal Zuid-Afrikaansch gebeuren is uitgegroeid. Het is slechts
natuurlijk, dat Zuid-Afrikaners, waar ter wereld ook, maar vooral in Nederland, dezen
dag vieren. Hij beschreef het leven van Paul Krüger, die als jonge knaap met de
voortrekkers meetoog en onder de grootste moeilijkheden en ontberingen opgroeide
tot een stoutmoedig, gehard en wijs voorman van zijn volk. Met den Bijbel der
vaderen opgevoed, werd hij een trouw en streng geloovig Calvinist. Uit zijn geloof
putte hij meed en kracht. In een reeks van treffende, geestig geschetste gebeurtenissen
kwamen het stoere karakter, de vindingrijkheid en de gevatheid van den
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Zuidafrikaanschen staatsman op onvergetelijke wijze aan het licht. Telkens werd de
schitterende rede door bijval onderbroken.
Paul Krüger, zoo eindigde Dr. van Broekhuizen, is niet dood. Zijn geest, de geest
van vrijheid en onafhankelijkheid zal blijven leven, zoolang er een Afrikaansch
woord in Zuid-Afrika gesproken wordt. En dat zal geschieden, zoolang Zuid-Afrika
blijft bestaan.
Na deze stormachtig gehuldigde rede vroeg de Gezant nog de aandacht voor de
telegrammen van H.M. de Koningin, van den Nederlandschen Minister van
Binnenlandsche Zaken en President Steyn bij het overlijden van Krüger. Tenslotte
las hij een verklaring van de gewezen leden van de regeering der Z.A.R. voor, ter
herinnering aan het feit, dat Krüger 40.000 pd.st. voor het voeren van den
Boerenoorlog heeft voorgeschreven welke nimmer is terugbetaald.
De heer L.R. Middelberg voerde vervolgens het woord namens de Ned. Zuid-Afr.
Vereeniging. Hij wees er op, dat Krüger, voor velen onzer nog slechts een historische
gestalte is, maar dat hij toch nog in de harten blijkt te leven, omdat men zijn beteekenis
voor den Nederlandschen stam beseft. Ook deze spreker vroeg de aandacht voor de
herleving van Hollandsch Zuid-Afrika. Paul Krüger heeft het Afrikaansche volk
liefde en eerbied geleerd voor zijn taal, die met de onze nauw verwant is. Een rede
als thans door Dr. Van Broekhuizen gehouden, heeft oude banden vernieuwd. Spr.
wees op den leerstoel voor Nederlandsch te Pretoria en dien voor Afrikaansch te
Amsterdam. Hij sprak de verwachting uit, dat wij op den Gezant en op Mevrouw
van Broekhuizen steeds zullen mogen rekenen.
De heer Louw zong hierop het vermaarde lied van Jan Celliers ‘Ek hou van 'n man,
wat sy man kan staan’ (muziek van Hullebroeck). Het koor deed nog ‘Die Sterretjie’
van Du Toit (een treffend toondicht van Wierts) hooren.
Tot slot zongen allen staande het Wilhelmus, het lied, dat voor den geheelen
Nederlandschen stam van zoo groote beteekenis blijft.

Afd. Bloemfontein.
Dit verskaf my groot genoee om u te kan meedeel, dat ons Afdeling saam met die
Nederlandse Vereniging, die verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina heel
genoeglik gevier het. Oor die honderd lede en enkele gaste het daaraan deelgeneem.
As die saal van die Nederlandse Vereniging meer ruimte gebied het, kon ons
gemakkelik die dubbele getal gekry het om deel te neem. Die volgende heildronke
is ingestel en geesdriftig toegejuig:
Haar Majesteit, deur W.J. Verwoerd; Die Land van ons Herkoms, deur J.P. la G.
Lombard: Die Land van ons Inwoning, deur W.F. Mondriaan; Die band tussen
Nederland en Suid-Afrika, deur ondergetekende.
Daar het 'n besonder opgewekte en vrolike gees geheers. Ook was daar ettelike
besoekers wat van verre oorde oorgekom het.
Natuurlik was daar musiek en sang en het die Nederlandse volksliedere nie ontbreek
nie.
Sondagnamiddag by die Musiekuitvoering in die Dieretuin, is, toe die Nederlandse
Konsul sy verskyning gemaak het, die aloude ‘Wilhelmus’, deur die Musiekkorps
op treffende wyse ten gehore gebring, by watter geleentheid die musikante sowel as
die talryke publiek eerbiedig met ontblote hoofde opgestaan het. Virsover ons weet,
is dit die eerste maal dat Koningin Wilhelmina dusdanig in die Oranje Vrystaat ge-eer
is.
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***
Saterdag 2 en Sondag 3 September j.l. het ons Afdeling die genoee gehad, om Prof.
Dr. A.A. van Schelven in sy midde te he. Aan die aand van die eerste dag het die
besoeker ons in die ‘Oranje Koffiehuis’ vergas op 'n karakterskets van Willem die
Swyger.
Die Professor het loseer by Prof. en Mevr. A. Francken, albei van ons oudste
verbondslede.
Ons het hom natuurlik Bloemfontein se besienswaardighede gewys en 'n ander
ou-Verbondslid het met hom 'n besoek aan Mevr. die Wed. Pres. Steyn gebring.
Sondagaand het die Professor voor die Gereformeerde Gemeente opsretree.
H.H. VAN ROOYEN, Sekretaris.

Mededeelingen
Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van den Nederlandschen Journalistenkring
op 14 Oetcbor j.l., bood de Algemeene Secretaris de gelukwenschen van het Verbond
aan, onder dankbetuiging voor de medewerking en den steun, welken het Verbond
steeds van de pers mocht ondervinden.
Het Hoofdbestuur besloot de helft der kosten op zich te nemen voor de uitgave van
het proefschrift van een Zuidafrikaansch Student te Amsterdam.

Groep N.-I.
In de plaats van den heer C.C.F.M. le Roux is als penningmeester van de Groep
Ned.-Indië benoemd de heer J.M. le Grand, directeur der Kon. Paketvaart Mij.,
Koningsplein Oost 5, Batavia. De heer Le Roux blijft secretaris.

Op zijn post.
In The Herald van 22 Juli, een blad dat in Melbourne verschijnt is een artikel
opgenomen getiteld: 60 Million Neighbors in the North, geschreven door Charles
Morrell, secretaris van de Britsche Kamer van Koophandel te Batavia, die op bezoek
in Australië is en tal van jaren in Ned.-Indië heeft gewoond. Zijn doel is belangstelling
te wekken voor ons koloniaal rijk aan de andere zijde van den evenaar en als zoodanig
verdient deze poging toejuiching.. Echter ontsiert het volgende het overigens goed
geschreven stuk: ‘And there is no racial problem-though there are, indeed, many
half-castes resulting from racial mixing. The half castes indeed, are splendlid
folk-excellent citizens, and many holding responsible posts.
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And while the European, his job done, may retire and leave the Indies, the half caste
stays on and carries on. The Indies are his home’.
Tegen de uitdrukking ‘half caste’ komt onze vertegenwoordiger te Melbourne, de
heer W.K.A. Burghardt op in een brief aan genoemd blad, dat een dagelijksche
verkoop van 176.928 exemplaren geniet. Hij wijst er op, dat men in Ned.-Indië van
Indo-Europeanen spreekt, van wie 75 pCt. verantwoordelijke betrekkingen in ons
groot eilandenrijk vervullen, van wie duizenden een universitaire opleiding hebben
genoten en de Nederlandsche taal vloeiend beheerschen.
Wanneer Australië zijn goede voortbrengselen bekend maakt en toeristen naar het
schoone land lokt, is een uitdrukking als de gewraakte, schrijft de heer Burghardt,
taktloos en beleedigend voor onze landgenooten in Ned.-Indië, menschen, die een
goede opvoeding hebben genoten en met innemende manieren. Hij daagt den secretaris
van de Britsche Kamer van Koophandel uit in Batavia in een openbare vergadering
het woord ‘half caste’ te herhalen. Het gevolg zou verrassend zijn!

Het laatste bolwerk gevallen.
In den strijd tusschen het Nederlandsch en het Afrikaansch heeft het laatste volkomen
overwonnen. Dezen zomer toch (voor Z.-Afr. winter) heeft de Hoogere
Oosteindschool te Pretoria, de eenige onderwijsinrichting, waar het Nederlandsch
nog als voertaal stand hield, haar deuren wegens gebrek aan een voldoend getal
leerlingen gesloten.
De tijd van Krüger en Steyn, van Dr. Leyds en Dr. Mansvelt, toen het
Hoog-Hollandsch de ambtelijke taal in Zuid-Afrika was, is voorgoed voorbij. Het
heeft zijn taak in den ontwikkelingsgang der Afrikaners volbracht, maar zal als derde
landstaal nog veel kunnen bijdragen tot verheffing van het Afrikaansch.
Die nieuwe taak hopen we binnenkort in een hoofdartikel te schetsen.

Afskeep-Afrikaans.
Zoo noemt een Oranje-Vrijstater in een ingezonden stukje, geplaatst in ‘De Volkstem’,
het berichte dat Johannesburg uitzaaide (radiografisch omriep):
‘'n Spoorweg-engine het 'n kollisee gehad met 'n goederetrein en daar is heelwat
skade gedoen aan die rollende stock.’
Men ziet, ook in ons Afrikaansch stamgebied heeft men te strijden tegen
taalverwaarloozing door het klakkeloos gebruik van vreemde woorden.

H. ter Meer.
In Welt im Bild troffen wij een met mooie afbeeldingen verlucht artikel aan over den
dermoplastiker (dierenopzetter) H. ter Meer, reeds vele jaren verbonden aan het
Zoölogisch Museum te Leipzig. Zijn beeldende kunst wordt zeer geroemd.
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De heer Ter Meer is een der oudste leden van het A.N.V. en hoewel hij reeds een
halven menschenleeftijd in Duitschland zijn kunst beoefent, is hij met hart en ziel
Nederlander gebleven. De omgangstaal in zijn gezin bleef het Nederlandsch.

Uitnemende plannen.
Van bevriende hand ontvingen wij een afdruk van het rondschrijven, dat het ‘Comité
tot Herdenking van het 35-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin’ te Batavia
zond aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, den Burgemeester
en de besturen van de particuliere scholen.
Het Comité zegt daarin, dat naar zijn inzien de tijdsomstandigheden er niet naar
zijn om zoo kort na de Willem-de-Zwijger-herdenking omvangrijke feestelijkheden
in te richten, maar dat toch het Jubileum van de Koningin niet ongemerkt mag voorbij
gaan.
Het Comité is op het denkbeeld gekomen om dezen nationalen feestdag te maken
tot een dag van feestelijke herdenking voor de jeugd, en dat wel door dien dag de
leerlingen vrij te stellen van de gewone lessen, en van alle huis- en strafwerk, maar
hen toch wel in de school te laten samenkomen. De school zou dan versierd kunnen
worden en één der leeraren of onderwijzers voor de leerlingen een historisch overzicht
kunnen geven van de bestuursperiode van H.M. de Koningin.
Daarna zouden de leerlingen nog eenigen tijd kunnen worden bezig gehouden met
het zingen van liederen, het doen van spelletjes, enz.
Het Comité stelde voor als herdenkingsdag den 9den September te kiezen,
denzelfden dag van de groote huldiging te Amsterdam.
Het denkbeeld schijnt in goede aarde te zijn gevallen, en wij zien met belangstelling
uit naar de berichten over deze plannen.
Het bovengenoemde Comité heeft in beginsel besloten, een blijvende vereeniging
op te richten tot viering van Nationale feest- en gedenkdagen.

Prijsvraag Propaganda Vlugschrift.
De beoordeelingsraad maakt bekend dat één antwoord binnen kwam, hetwelk echter
niet in aanmerking kon komen voor den uitgeloofden prijs of voor bekendmaking.
De inzending van antwoorden blijft opengesteld tot 31 December 1933.
De beoordeelingsraad:
Mr. H.v. HAERINGEN.
JOH. VORRINK.
D. ROESSINGH v. ITERSON.

Nieuwe Leden
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Groep Nederland.
Mevr. A. Wezepoel-Haitink van der Heide,
2de Schuytstraat, 266

's-Gravenhage

Opg. door den heer P.J. van 's-Gravenhage
Dodeweerd,
G. Molier, De Heemstraat 80,

's-Gravenhage

Opg. door den heer P.
Burger,
L.P.H. de Ridder, Bezuidenhout 57,

's-Gravenhage
's-Gravenhage

Opg. door den heer Mr.
A.B. Cohen Stuart,

's-Gravenhage

Mr. R. Slotema, Van-Beverningkstraat 36,

's-Gravenhage

H. la Rivière, Huize ‘Kijkduin’,

Noordwijk a/Zee.

Mr. J.A. Jonkman, t.h. Dr. P.J.H, de Bruïne,

Hoofdstraat 180,
Driebergen.

Allen opg. door den heer F. Oudschans Dentz,
's-Gravenhage.
J.A. Dettmeyer, Gevers Deynootweg 137,

Scheveningen.

Opg. door het Bestuur van Afd. 's-Gravenhage.
Mej. J.v.d. Meulen, Laan van Meerdervoort 291, 's-Gravenhage.

Buitenland.
J.H. van der Merwe, Bus 543,

Bloemfontein. Z. Afr.

Mevr. Ellen Halherbe,

Bus 267, Bloemfontein. Z.
Afr.

Th. C. Sandrock,

Priors Stasie.Z. Afr.

Mevr. Sandrock,

Priors Stasie.Z. Afr.

W.J. Verwoerd,

Bandfort. Z. Afr.

Mevr. Verwoerd,

Bandfort. Z. Afr.
Allen opg. door het Bestuur van Afd. Bloemfontein, Z.
Afr.

Mevr. M.M.J. Biermann - Nijdam, t.k. Astra Românâ,
Campina (Roemenië).
Mej. A. Bolsius, t.k. Astra Românâ,
Campina (Roemenië).
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Mevr. H.C. Kooy - Anema, t.k Astra Românâ,
Campina (Roemenië)
Mevr. M. van Overstraten Kruysse - Baumgarten,
t.k. Astra Românâ, Campina (Roemenië).
Mevr. J. Cochius - van Teyens, t.k. Astra Românâ,
Ploesti (Roemenië).
Mej. Titia A. Kuiper, t.k.
Astra Românâ,
Ploesti (Roemenië).
Allen opg. door het
Bestuur van Afd.
Roemenië.
J.A. Schuurman, Cons. gen. der Ned., Room 1103 Building,
Castle Building, 1410
Stanley Str.

Montreal-Canada,

Opg. door den heer C.L.
Tomson, 's-Gravenhage.
Jan Risseeuw, Vice-Consul der Nederlanden,
Wiesbadenerstr. 49,
A. van Danzig, Stettenstr. 13,

Wiesbaden-Erbenheim.
Frankfort a/d Main.

Beiden opg. door den heer Frankfort a/d Main.
E.T Piersma,
M.G. den Hartogh, 1ste Officier Ned.-Ind.,
Tankstoomboot Mij.

Singapoer.

W.H.C. Poort van Ingen, 2de Officier Ned.-Ind.
Tankstoomboot Mij.

Singapoer.

F.H.L. Beetsma, Marconist, Tankstoomboot Mij.,

Singapoer.

Allen opg. door den heer B.H. Kroon. Singapoer.
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1874 - ALBERT VOGEL † - 1933
Hij was een stoere Nederlander. Soldaat en verzenzegger; in beide functies: verdediger
van Nederlandsche waarden.
Als militair is hij in de maatschappij begonnen. Dat lag in de traditie van zijn
geslacht. Maar daarnevens had hij zijn groote liefhebberij. In zijn jongenstijd al, in
de Haarlemsche jaren, met Jan Feith als schoolkameraad. Toen hij als tweede-luitenant
van de infanterie te Delft in garnizoen lag, toonde zich zijn ‘welsprekendheid’ in
twee opzichten. Wanneer hij ‘den jongens’ theorie gaf, deed hij dat met een prettige
duidelijkheid, die hen, ook bij de droogste onderwerpen, met belangstelling deed
luisteren. En 's avonds trok hij erop uit om in verschillende plaatsen voordrachten te
houden. In 1905 werd hij eerste-luitenant; werd daarna in Indië gedetacheerd; en het is wel de moeite waard, dit even van een man van het woord, een ‘praatjesmaker’,
te vermelden - verwierf daar het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven. Toen
hij in het Vaderland terug was nam hij spoedig zijn ontslag uit den dienst, in 1910.
Bene meritus de patria wat de wapenen betreft, voelde hij nu zijn ‘liefhebberij’ als
zijn

groote liefde te mogen erkennen. En vervolgde, thans met al zijn krachten, een reeds
glorieuze loopbaan in de kunst. Al bleef het militaire hart in hem kloppen; in de
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mobilisatie trok hij weer een poos 's konings rok aan; maar toen de
gemoedsgesteldheid van de gemobiliseerden op-den-duur van geestdrift tot verveling
zonk, was hij ook de man, die op eenzame forten den soldaten een superieure
verkwikking bracht met zijn bezielde kunst. In 1916 werd hij kapitein; als
reserve-officier is hij nog tweemaal ‘verhoogd’.
***
Wat is Vogels beteekenis voor de Nederlandsche beschaving;- behalve dan nu, dat
hij zich zijn leven lang bereid heeft getoond, die ook, waar geëischt, met het laatste
argument, dat van de wapenen, te verdedigen?
Hij was vóór alles de vereerder en promotor van het klaar en krachtig gesproken
woord. Het gesproken woord is het eigenlijke woord; niet het geschrevene; alle
taalkundigen zullen dat tegenwoordig erkennen: taal is klank. Zoo gezien was
Maatschappij van Woordkunst een volkomen juiste benaming voorde fundatie zijner
latere levensjaren; waarmee hij als 't ware een kerk stichtte, die be-

Neerlandia. Jaargang 37

156
doelde, zijn idealen een goed georganiseerde verbreiding te verzekeren. Wat er van
die kerk, na het heengaan van den profeet, worden zal, we kunnen daarover
twijfelmoedig blij zijn. Maar dat is nu niet aan de orde. We hebben het over Vogels
kunst zelf, die hij heeft uitgedragen in de steden en dorpen van Nederland, op tournées
in België, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië,
Nederlandsch-Indië, China, Japan, Amerika, Suriname.
Daar heeft hij 't woord, natuurlijk in verre-, verreweg de meeste gevallen het
Nederlandsche woord, laten klinken in zuiverheid en kracht. Het was niet alles
oorspronkelijk Nederlandsch werk, en dat was juist gezien. Hij wilde de schoonheid
van de menschelijke verbeelding brengen, en het is natuurlijk niet: te
verontschuldigen, maar te lóven, dat Sophokles, Shakespeare, Dante, Heine een
voorname plaats op zijn programma's hebben ingenomen, zooals ze een voorname
plaats innemen in het Pantheon der menschheid. Maar al zijn we heel dankbaar, dat
het een Nederlander was, die de grootste kunst der menschheid overal over de wereld
bracht, die ook zóó den Nederlandschen geest deed waardeeren, op deze plaats
herdenken we toch met de mééste voldoening het vele, dat hij deed voor de
oorspronkelijk Nederlandsche kunst, de oude en de nieuwe. En als
voordrachtkunstenaar, èn als leermeester. Vondel, Huygens, Bilderdijk, Multatuli,
Van Deyssel.... Veel van die ‘schoollectuur’ heeft hij tot leven gewekt, er een levende
kracht van gemaakt, door zijn bezieling voortgestuwd in ons hart. Hegenscheidt,
Hendrik van der Wal, Carry van Bruggen, Johan de Meester heeft hij, uit liefde voor
hun werk, dat hij mooi vond, grooter bekendheid helpen geven; daarbij zich niet
afvragend, of hij wel precies bij het groote publiek daarmee in 't gevlij kwam.... Voor
zijn buitenlandsche tournées koos hij vooral de klassieken; wat niet de methode is
om een ‘breed succes’ te behalen; maar wel om het geijkt-beste van den
Nederlandschen taalschat te brengen. Zoo droeg hij ook Lucifer in 't Engelsch voor
- in de vertaling van Van Noppen - en in 't Duitsch; - in die van Maria von Seydewitz.
Dat waren moedige, groote daden, zoo onze kunst uit te dragen over de aarde.
Als voordrager èn leermeester, zei ik. De laatste vijftien jaren heeft hij als docent
- aan de Hoogere Krijgsschool, aan de Universiteiten te Groningen en te Leiden, en
in vele particuliere lessen - in kleiner lokalen dus, fijner de nuanceeringen aangewezen
in het werk onzer dichters, de waarde van onze woordvoerders dieper doen voelen
en begrijpen.
Vogels geest had velerlei vaardigheden. Hij heeft tooneel gespeeld, hij heeft eenige
boeken over zijn kunst geschreven, hij heeft niet slechts de artistieke voordracht,
maar ook, in 't algemeen de vaderlandsche welsprekendheid - hoezeer heeft die het
noodig!- in les en voorbeeld bevorderd. Hij toonde zich organisator en leider in de
Maatschappij van Woordkunst, in den Haagschen Kunstkring. Hij was een stoere
figuur, die veel werk aan kon, en veel werken wilde.
‘Elk rechtgeaard Nederlander heeft den plicht, zijn beste krachten te geven aan de
ontwikkeling en den bloei der Nederlandsche cultuur en deze cultuur, waar het hem
mogelijk is, overal in den vreemde te verbreiden en te doen eerbiedigen’. Dat zette
zijn hand als motto boven het programma bij zijn Zilveren Jubileum. Het was meer
dan een leuze, het was een belijdenis. En hij heeft naar deze belijdenis geleefd.
Dit getuigenis brengt hem het Nederlandsche volk na zijn dood, bij de vele
onderscheidingen, welke hem bij zijn leven te beurt vielen. Het is niet het minste
onder al die blinkende eereteekenen!
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JAN WALCH

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
X.
Der Hanze is het verder niet zeer voor den wind gegaan; vooral niet in het Westen.
Nadat Brugge, door het verzanden van het Zwin, als groote havenstad hare beteekenis
verloren had, is de handel geleidelijk naar Antwerpen overgegaan, en heeft zij ten
slotte haar kantoor naar die stad verplaatst*).
De woelige toestanden in de Nederlanden waren echter, hoezeer de Hanze hierbij
met groote geestkracht te werk ging, niet gunstig. De Spaansche furie deed aan het
Verbond geweldige schade; en nog grooter ramp trof haar, toen na de verovering
van de stad door de Spanjaarden in 1585, de Republiek de Schelde sloot.
Ook elders is het haar niet medegeloopen. Zoodra in de laatste jaren der 16de eeuw
zich de handel op Archangel begon te ontwikkelen, heeft ook zij getracht haar aandeel
daarin te bemachtigen. Het is haar echter niet mogen gelukken daar staande te
blijven.**) De Engelschen en Nederlanders hebben zich daar kunnen handhaven; de
Hanze heeft het moeten opgeven. Haar tijd van macht was voorbij.
***
Ik wil dit hoofdstuk besluiten met eenige beschouwingen over den Nederlandschen
Oostzeehandel, aan de hand van daaromtrent bekende cijfers. Een tijd lang is die
handel zeker wel de voornaamste bron van inkomsten voor de Republiek geweest,
en door dezen vooral heeft zij een tijd aan de spits gestaan van alle zeevarende natiën
der wereld.
Hoe belangrijk in de 17de eeuw de Oost- en West-Indië-vaart ook geweest is, toch
haalt zij niet in beteekenis bij de Oostzeevaart. Nog in 1666 was ¾ van het
Amsterdamsch beurskapitaal belegd in den Oostzeehandel; van het resteerend ¼
meer dan de helft in den Noordzeehandel en de visscherij; slechts het overblijvende
was in hoofdzaak bij de Oost- en West-Indische compagnieën betrokken.
Reeds in het artikel over de Nederlandsche koloniën in Pruisen, deelde ik eenige
cijfers mede, waaruit bleek welk zeer belangrijk aandeel de Hollandsche scheepvaart
had in de vaart op Koningsbergen en hoe dit voortdurend toenam; Koningsbergen
was echter lang niet de meest beteekenende Pruisische Oostzeehaven.
In verschillende Nederlandsche en buitenlandsche werken zijn cijfers te vinden
betreffende den omvang van
*) Het overbrengen van het kantoor van Brugge naar Antwerpen, dat met groote strubbelingen
gepaard is gegaan - het heeft ongeveer een halve eeuw geduurd vóór Antwerpen officieel
het Hanzekantoor werd - is levendig beschreven door Häpke in ‘Der deutsche Kaufmann in
den Niederlanden’ (Pfingstblatter des Hansischen Geschichtvereins. Blatt VII 1911); het
boekje bevat ook een fraaie teekening met beschrijving van het ‘Oosterlingenhuis’, dat helaas
in 1893 door brand vernield is.
**) Zie in de studie van Mr. J.H. de Stoppelaar ‘Balthazar de Moucheron’ de geschiedenis
betreffende de stichting van Archangel, dat eigenlijk een Hollandsche stad is geweest, en de
hoogst belangrijke rol daar door Hendrik de Moucheron en verschillende Nederlanders op
het einde der 16de en in de eerste helft der 17de eeuw gespeeld.
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dat scheepvaartbedrijf; maar alle berustende op overlevering, en lang niet altijd
betrouwbaar.
De eenige juiste gegevens, betreffende de Nederlandsche Sontvaart, waarover men
vroeger beschikte, waren eigenlijk die in het korte tijdperk Juni - November 1645,
toen Witte de With met zijn vloot in de Sont lag, en ingevolge opdracht van de Staten,
nauwkeurig aanteekening heeft gehouden van alle passeerende schepen.
Een schat van betrouwbare gegevens hebben wij echter sedert 1906 te danken aan
de Deensche geschiedschrijfster, Mevr. Nina Ellinger Bang, die den reusachtigen
arbeid ondernomen heeft al de bewaard gebleven tolregisters van 1497-1660 van de
Sont te onderzoeken en te ordenen en daaromtrent tabellen samen te stellen. Die
tabellen lichten in omtrent landen, gewesten, steden, waar de schepen thuis behoorden;
grootte en inhoud en ladingen; richting van de doorvaart; of zij in ballast, dan wel
geladen waren; uit welke haven zij waren uitgezeild. Prof. Kernkamp heeft over die
studie, onder den titel ‘De Nederlanders op de Oostzee’, in de ‘Vragen des Tijds’
1909, uitvoerige mededeelingen gedaan.
Uit den aard der zaak zijn ook die opgaven niet volledig. Een aantal registers zijn
verloren gegaan. Terwijl de Sont-tollen reeds omstreeks 1429 door den koning Erik
van Pommeren, den opvolger van Margaretha, zijn ingesteld, loopen de eerste opgaven
van Mevr. Ellinger Bang over het jaar 1497; verder over 1503, 1528, het tijdvak
1536 tot Maart 1548; dan over dat van 1557 tot het einde (1660), met gapingen voor
de jaren 1559, 1561, 1570 en 1573, 1632 en 1634.
De onderzoekingen hebben aangetoond, dat vele vroegere mededeelingen onjuist
waren; zoo o.a. een mededeeling van Velius in de Kroniek van Hoorn, volgens welke
vóór 1522 het aantal Oostlandsche schepen grooter zou zijn geweest dan dat der
Nederlandsche en dat dit in dat jaar zou zijn omgeslagen. De Sontregisters van 1497,
dus van reeds 25 jaar vroeger, toonen nl. aan, dat van de 795 schepen, die dat jaar
door de Sont gevaren zijn, 567 Nederlandsche waren. Van de 228 overige behoorde
ongeveer de helft te Dantzig thuis. Anders dan men verwacht zou hebben, bedroeg
het aantal Lubecksche schepen slechts 4. In 1503 was het totale aantal schepen
aangegroeid tot 1222, waarvan 856 Nederlandsche, van de 366 overige kwamen er
120 uit Dantzig, 95 uit Stralsund en 48 uit Pommeren; uit de havens van Hamburg,
Lubeck, Rostock, Oost-Pruisen en Denemarken slechts weinige.
Het aantal Nederlandsche schepen door Van Meteren vermeld als in 1601
uitgevaren om graan te halen, nl. 800 à 900, is waarschijnlijk drie maal te groot
opgegeven.
In het tijdperk 1497-1657 is - voor zoover de registers bewaard zijn - aanteekening
gehouden van tezamen bijna 404.000 schepen, waarvan 59½ pCt. Nederlandsche;
onder Nederlandsche dan ook te rekenen Brabantsche en Vlaamsche; deze waren
echter weinig talrijk.
Van 1562-1569 maakten de Nederlandsche gemiddeld 70 pCt. van het totale aantal
uit. Toen is er een daling ingetreden, gevolg van het begin van den 80-jarigen oorlog;
in 1580 weder een herleving tot een maximum in het tijdperk 1611-1620. Dan volgt
een sterke daling van het totale aantal schepen. Uit die daling moet men echter niet
afleiden dat de scheepvaart toen zoo sterk verminderd is. Zij is in hoofdzaak daardoor
veroorzaakt, dat men in die jaren grooter schepen in de vaart gebracht heeft en de
kleine uit de vaart heeft genomen. Terwijl vóór 1550 het aantal groote, middelsoort
en kleine schepen ongeveer gelijk was, bedroeg het aantal kleine schepen na 1620
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nog maar 1 à 2 pCt. van het totale aantal, tegen ongeveer 52 pCt. groote en ongeveer
47 pCt. van de middelklasse; in het tijdvak 1640-1645 maakten de groote schepen
zelfs 90 pCt. van het totale aantal uit.*)
Vrij zeker werd er dus meer vervoerd dan vroeger, maar met een kleiner aantal
schepen. Dit stemt volgens Kernkamp goed overeen met de kroniek van Velius, die
er van spreekt dat men de schepen langer ging maken, waardoor zij meer konden
laden en sneller zeilden; en ook met het werk van den burgemeester Nicolaas Witsen
over den scheepsbouw.
Duidelijk geven de tolregisters aan, hoe de Nederlandsche scheepvaart door de
politieke gebeurtenissen beïnvloed werd. Zoo daalde in 1542 het percentage sterk
door den oorlog van Karel V met Denemarken en werd het in 1543, tijdens de sluiting
van de Sont, zelfs 0. In de jaren 1565, 1566, 1567 en 1568 bedroeg het percentage
onderscheidenlijk 86, 77.4, 77.4 en 71.9; (de daling wijst reeds op den onrustiger
wordenden toestand); in 1569 valt het plotseling tot 33.9, als gevolg van de groote
uitwijking uit de Nederlandsche gewesten en het optreden van de Watergeuzen.
Helaas ontbreken de registers 1570-1573. De stijging van het percentage in de jaren
1574-1580 tot 48.5, geeft duidelijk aan, dat de toestand toen verbeterde; die stijging
heeft aangehouden; in het tijdperk 1581-1590 bedroeg het aandeel van de
Nederlandsche scheepvaart reeds weder gemiddeld 53 pCt., om geleidelijk te klimmen
tot 70 pCt. in 1610.
Aardig is het, dat die dorre cijfers ook uitwijzen, dat zoovele kooplieden en
schippers in het begin van den 80-jarigen oorlog naar Londen en Oost-Friesland zijn
uitgeweken en hun bedrijf daarheen hebben overgebracht; en eveneens dat velen
naar hun vaderland terug zijn gekeerd toen het getij keerde. Zoo ziet men het aantal
door de Sont varende Oost-Friesche schepen, dat in het tijdperk 1562-1568 slechts
hoogstens 150 bedroeg, plotseling klimmen tot 781 in 1569; in 1574 bedroeg het
807, om in de daarop volgende drie jaren geleidelijk af te nemen tot ongeveer 650.
Daarna is het met kleine schommelingen blijven afnemen; in het eerste kwartaal der
17de eeuw bedroeg het gemiddeld per jaar nog 154; in het tweede kwartaal nog
slechts 34. De eerste Engelsche oorlog geeft natuurlijk in de registers weder een
belangrijke inzinking van het Nederlandsche Sont-verkeer te zien; merkwaardig is
dat in die jaren Vlaamsche schepen geregistreerd zijn, die anders niet meer in de
Sont-registers voorkwamen; in 1650 zijn er 40, in 1654 31 aangeteekend. Na 1654
verdwijnen zij weder voor goed uit de registers. Blijkbaar zijn dat Noordnederlandsche
schepen geweest, die tijdelijk onder neutrale, Spaansch-Nederlandsche vlag zijn gaan
varen, of schepen van Zuid-Nederlanders, die van de gelegenheid gebruik hebben
gemaakt wat te verdienen, terwijl zij er in normale tijden geen kans toe hadden.
De registers geven ook een aardig inzicht omtrent de beteekenis van een aantal
Nederlandsche havens in verschillende tijdperken en omtrent de wijze, waarop het
handels- en scheepvaartverkeer in de Republiek geregeld waren.
Zoo ziet men daaruit, hoe Kampen, de meest beteekenende Nederlandsche
Hanze-stad, na het uitbreken

*) Onder groote schepen verstond men schepen van meer dan 100 last (1 last = 2 ton van 1000
K.G.); middelsoort schepen tusschen 30 en 100 last; kleine minder dan 30 last. Ook de
‘groote’ schepen waren dus, naar onze hedendaagsche begrippen, voor zeeschepen al zeer
klein.
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van den 80-jarigen oorlog, hare beteekenis als handelen scheepvaartstad bijna geheel
heeft verloren. Voorts hoe Zeeland, dat wel een belangrijke scheepvaart had, toch
slechts een ondergeschikte plaats bekleedde in het Oostzee-verkeer, en zich hoe
langer hoe meer op de vaart naar het Westen is gaan inrichten.
Dat Holland het leeuwenaandeel in de Oostzee-vaart heeft gehad, is overbekend,
maar de Sontregisters geven verrassende resultaten omtrent de verdeeling van de
schepen over de Hollandsche havens. Volgens de registers is het aantal van
Amsterdam afkomstige schepen gedurende de laatste 3 kwartalen der 16de en de
geheele 17de eeuw (tot het jaar 1660, waarover de studie van Mevr. Ellinger Bang
loopt) betrekkelijk gering, en wordt het aanzienlijk overtroffen door die afkomstig
uit Enkhuizen en Hoorn (ook voor elk dier steden afzonderlijk); wanneer het aantal
van Hoorn en Enkhuizen afneemt, komen daar Terschelling en Vlieland voor in de
plaats. Wat den eigenlijken handel betreft, geven die cijfers een onjuist beeld; deze
is voor wat aangaat de schepen uit Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Vlieland en
Terschelling uitgezeild, wel voor verreweg het grootste gedeelte te Amsterdam
gevestigd geweest; blijkbaar waren echter, vermoedelijk ten deele om fiscale redenen,
de reederijen, die voor Amsterdam voeren, in hoofdzaak in de kleine Zuider- en
Noordzeeplaatsen gevestigd.
Dat de ladingen dier Noordhollandsche schepen wel in hoofdzaak uit Amsterdam
afkomstig of voor Amsterdam bestemd waren, blijkt ten duidelijkste uit het korte
tijdperk Juni - November 1645, toen Witte de With aanteekening van de vaart door
de Sont heeft gehouden.
Natuurlijk behelst het vorenstaande slechts enkele grepen uit het rijke, door de
Deensche schrijfster verzamelde materiaal. Van hoeveel belang deze gegevens voor
de geschiedenis zijn, valt echter ook daaruit af te leiden, dat ook Dr. Schäfer, de
bekende geschiedschrijver der Hanze, daaraan een studie ‘Die Sundzollrechnungen
als intern. Geschichtsquelle’ in de ‘Intern. Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und
Technik’, 1e Jaargang, No. 12 en 13, heeft gewijd.

Invloed van de Nederlandsche Bouwkunst in Duitschland.
Reeds in de voorafgaande artikelen betreffende Nederlandsche nederzettingen of
Nederlandschen invloed in Duitschland, heb ik, waar daartoe aanleiding bestond,
ook de werken van Nederlandsche kunstenaars ter sprake gebracht. Zoo vermeldde
ik eenige kunstwerken in het voormalig hertogdom Pruisen, in Oost-Friesland en het
Noordelijk deel van Oldenburg, in het Noordelijk deel der Rijnprovincie en
Zuid-Westfalen.
Ik zal nu uitvoeriger op de overblijfselen van Nederlandsche kunst in Duitschland
terug komen, mij daarbij bepalende tot de bouw- en beeldhouwkunst. Schilderijen,
hoewel ook zeker tot de kunstmonumenten te rekenen, vallen buiten het kader van
dit opstel; dit alleen al, omdat een eenvoudige opsomming van de schilderijen van
Nederlandsche meesters, in de Duitsche musea aanwezig, - om van die in particuliere
verzamelingen niet eens te spreken - meer ruimte zou innemen dan de redactie van
Neerlandia voor mijne reeks artikelen zou willen en kunnen beschikbaar stellen.
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De Nederlandsche kunst, zoowel in het eigen land, als in hare uitstralingen naar
buiten, is in het laatste deel der middeleeuwen en in de eerste helft der 16de eeuw,
overwegend van Zuidnederlandschen bodem. Wel ontbreken de kunstenaars onder
de Noord-Nederlanders niet, maar de Vlamingen en Brabanders waren toen toch van
veel meer beteekenis. Het hoogere welvaartspeil, waarop de Zuidelijke Nederlanden
in dat tijdperk stonden, gevoegd bij de, van huis uit grootere begaafdheid der
Zuid-Nederlanders op kunstgebied, geven daarvoor een gereede verklaring.
Tegen het einde der 16de eeuw beginnen echter ook de Noord-Nederlanders meer
naar voren te komen; terwijl in de 17de eeuw, in verband met de toeneming in macht
en rijkdom van de onafhankelijke Republiek, en den achteruitgang van de Zuidelijke
provinciën in bijna elk opzicht, onder de Spaansche heerschappij, haar invloed ook
op het gebied der kunst, die van haar Zuidelijke zuster heeft overtroffen.
Reeds in de vorige artikelen heb ik hier en daar naast door Nederlanders
vervaardigde kunstwerken in Duitschland ook melding gemaakt van werken, door
inheemschen vervaardigd, die zóó sterk onder Nederlandschen invloed stonden, dat
hun werken zonder bezwaar tot de Nederlandsche kunst gerekend kunnen worden.
Hoe groot die Nederlandsche invloed geweest is, kan moeilijk kernachtiger worden
uitgedrukt, dan in twee aanhalingen, die Vermeulen in zijn meergenoemd werk boven
het desbetreffende hoofdstuk heeft geplaatst; n.l. van Louis Réau ‘L'architecture de
la Renaissance’ in ‘Michel, Histoire de l'Art’:
‘L'histoire de l'architecture de la Renaissance dans l'Europe septentrionale n'est
en réalté q'un chapitre de l'expansion de l'architecture hollandaise’ en van Georg
Dehio in ‘Geschichte der Deutschen Kunst’.
‘Man kann sagen, dass damals alle baltischen Küsten, die dänisch-schwedischen,
eben so sehr wie die deutschen, in der Kunst eine holländische Kolonie waren’.
Natuurlijk moet ook hier het woord ‘Hollandsche’ niet in de beperkte beteekenis
worden opgevat, maar hieronder verstaan worden ‘Nederlandsche’.
Voor zoover die overblijfselen van Nederlandsche kunst dagteekenen uit de
middeleeuwen of de eerste helft der 16de eeuw, behooren zij voor verreweg het
grootste deel tot de kerkelijke kunst: altaren, koorhekken en oksalen, koorbanken,
preekstoelen, sacramentshuizen. Met het doordringen van de hervorming verandert
dit. In de door de Hervormden in beslag genomen katholieke kerken was voor
kunstwerken als de vorenbedoelde geen plaats meer; nieuwe katholieke kerken
werden in Noord-Nederland en Noord-Duitschland niet meer gebouwd, protestantsche
kerken voorloopig ook niet, want men gebruikte voor den eeredienst de katholieke
kerken, waarop men beslag had gelegd; bestellingen op het gebied der kerkelijke
kunst bleven dus vanzelf uit. Daarentegen deed zich nu, bij de sterke ontwikkeling
van het burgerlijke openbare leven en de toeneming van de macht en de welvaart
der steden meer dan vroeger de behoefte gevoelen aan raadhuizen, beurs- en
marktgebouwen en andere gebouwen van burgerlijk openbaar belang, terwijl ook de
rijke kooplieden en industrieelen er meer en meer prijs op stelden hun rijkdom en
aanzien ook in den bouw hunner woningen tot uiting te brengen.
Wel bestond dat streven ook reeds vroeger, maar nooit kwam het veld winnen van
de z.g. profane bouwkunst, ten opzichte van de kerkelijke, sterker aan den dag, dan
bij de verandering in de kerkelijke gezindheid tijdens de hervorming en in de eerste
eeuw daarna.
Op één gebied der Nederlandsche bouwkunst, waarvan in Duitschland nog vele
overblijfselen aanwezig zijn, veranderde de toestand niet van beteekenis, n.l. op dat
der epitafen en grafmonumenten, zij het ook, dat in deze, uit den aard der zaak bij

Neerlandia. Jaargang 37

de uitvoering de veranderde wereldbeschouwing der opdrachtgevers en der
kunstenaars eveneens tot uiting kwam.
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Al de hiervoren bedoelde kerkelijke kunst, voorzoover betrekking hebbende op de
inwendige inrichting en versiering der kerken, wordt met de grafmonumenten,
schouwen, portalen, torenspitsen enz. gerekend tot de zoogenaamde kleine kunst,
ter onderscheiding van

Epitaaf van Jan van Dendermonde in de Groote Kerk te Breda. (Vermeulen: Geschiedenis der
Nederlandsche bouwkunst)

de architectuur, die zich bezig heeft gehouden met het stichten van geheele
bouwwerken: kerken, paleizen, raadhuizen, woonhuizen en dergelijke.
Omtrent monumenten van Nederlandsche kerkelijke kunst in West-Duitschland,
voornamelijk van Brabanders en Vlamingen, heb ik in een vorig artikel reeds het
een en ander medegedeeld. Ook op tal van andere plaatsen in Duitschland is die kunst
uit het einde der 15de en het begin der 16de eeuw vertegenwoordigd. Zoo vermeldt
Prof. C. Horst, hoogleeraar te Marburg, in zijn in 1930 bij Mart. Nijhoff verschenen
werk: ‘Die Architectur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen.
Erste Abteilung’, onder meer:
het hoofdaltaar van de Pfarrkirche te Güstrow in Mecklenburg, van de hand van
den Brusselaar Jan Botman, van het jaar 1522;
het Maria-altaar in het linkerzijschip van den St. Leonard te Frankfort a/d. Main;
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de doopkapel van St. Gereon te Keulen van het jaar 1520, van een Antwerpschen
meester;
het oksaal in de kerk St. Maria in het Kapitool te Keulen, vervaardigd door een
Mechelschen, en het oksaal in den Dom te Hildesheim van een Antwerpschen meester.
Tot de Nederlandsche altaren van dien tijd behoort volgens hem vermoedelijk ook
het groote altaar in den Zuidelijken dwarsarm van den Dom te Keulen.
Onder de grafkapelaltaren van lateren tijd, het begin der 17de eeuw, afgeleid van
Nederlandsche voorbeelden, noemt hij ook het ‘Scharfensteiner-altaar’ in den Dom
te Mainz van de jaren 1606-1609; het ‘Bassenheimer altaar’ aldaar, van het jaar 1613;
het ‘van Riedensche altaar’ van het jaar 1622; een epitaaf tegen den pijler ten Zuiden
van het oksaal in den Dom te Hameln; het grafmonument van Lewin von der
Schulenburg in den Dom te Maagdenburg.
Al deze gedenkteekenen vertoonen groote overeenkomst met het bekende epitaaf
van Jan van Dendermonde in de Groote Kerk te Breda, van de hand van Cornelis
Floris de Vrindt, den schepper van de vroeger vermelde epitafen in den Dom te
Koningsbergen voor den hertog Albrecht en zijne achtereenvolgende gemalinnen
Dorothea en Anna Maria (zie het artikel over de Nederlandsche kolonies in het
hertogdom Pruisen).
Hedicke heeft in zijn, met prachtige foto's versierd, werk ‘Cornelis Floris und die
Floris-Dekoration’ een afzonderlijke studie aan dezen rijk begaafden
bouwmeester-beeldhouwer gewijd. Niet alleen heeft hij een uitvoerige beschrijving
gegeven van de talrijke werken van de hand van den vruchtbaren kunstenaar zelf, of
uit zijne werkplaats te Antwerpen afkomstig, maar ook den grooten invloed toegelicht,
die er van zijne geschriften is uitgegaan; hoe zijn beroemde werken ‘Veelderley
veranderinghe van Grotissen en Compartimenten gemaect tot Dienste van alle, die
Conste beminnen ende gebruicken’, en ‘Veelderley nieuwe Inventien van antycksche
Sepulturen, die men zeer gebruickende is, met noch seer fraije Grotissen ter bequame
voor beeldsniders,
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Grafgedenkteeken van Frederik I in den Dom te Sleeswijk. (Hedicke: Cornelis Floris und die
Floris-Dekoration).
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antycksniders, schilders en alle cunstenaers’, en afbeeldingen van door hem
uitgevoerde kunstwerken, hun weg over geheel Noordwestelijk Europa hebben
gevonden, en daar nog geslachten lang, na zijn dood in 1575, een overheerschenden
invloed op de beoefening der bouw- en beeldhouwkunst hebben uitgeoefend.
Nergens elders zijn volgens Hedicke de monumenten uit zijn school zoo sterk
vertegenwoordigd als in de stad en de provincie Sleeswijk; dat zal wel hieraan toe
te schrijven zijn, dat omstreeks 1600 in die provincie een werkplaats heeft bestaan
van vermoedelijk Nederlandsche meesters, die een geheele reeks van grafmonumenten
heeft afgeleverd.
Als voorbeelden daarvan beschrijft of vermeldt Hedicke: het grafmonument voor
den Deenschen koning Frederik I, in den Dom te Sleeswijk*); het monument voor
den in 1556 overleden bisschop hertog Frederik, gelegen achter het hoofdaltaar in
die kerk; dat voor Anna Brodere uit Eiderstadt, gemalin van Nicolaus Tongen uit
Dittmarchen; dat voor Berend Munden, vervaardigd in 1590; voorts in de provincie
het grafmonument voor Anna Boyens in Meldorf en verschillende andere; terwijl
ook het Maria-altaar te Flensburg en altaren te Halle, Starup en Bestoft, zoomede
een aantal koorhekken, kansels, enz. duidelijk als navolgingen van Floris zijn te
herkennen.
Naast Cornelis Floris heeft een andere Nederlandsche beeldhouwer-bouwmeester,
in vele opzichten zijn voorganger, in dien tijd school gemaakt; n.l. Colyn de Nole,
ook wel Colijn van Kamerijk of Colijn van Utrecht genoemd. In een mijner vorige
arikelen, bij de bespreking van het Westfaalsche slot Horst, heb ik van hem reeds
melding gemaakt. Tot zijn school rekent Hedicke onder meer de koorafsluiting in
de Groote Kerk te Emden, het grafmonument in dezelfde kerk voor graaf Enno II
van Oost Friesland, in 1548 voor hem opgericht door zijn weduwe Anna, en het
monument voor Edo Wiemken

*) Het werd vervaardigd in opdracht van koning Christiaan III voor zijn in 1533 overleden
vader. Het moet tusschen 1550 en 1560 gemaakt zijn. De opdracht werd aan Floris verstrekt
door bemiddeling van denzelfden Jacob Binck, die voor de Koningsbergsche monumenten
als bemiddelaar optrad.
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Grafgedenkteeken voor Edo Wiemken in de Stadskerk te Jever (in Oldenburg). (Hedicke: Cornelis
Floris ur.d die Floris-Dekoration).

Grafgedenkteeken voor Keizer Maximiliaan in de Hofkerk te Innsbruck. (Prof. Ed. Heyck: Kaiser
Maximilian.)

en zijn dochter Maria in de stadskerk te Jever in Oldenburg.
Het monument voor Enno II heeft in verloop van tijd zeer geleden; bij de restauratie
is waarschijnlijk van het oorspronkelijke heel wat verloren gegaan. Volgens
Vermeulens ‘Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst’, zijn ook de zoldering
van het slot te Jever en de portalen van het koor der stadskerk, zoomede het vroegere
renimeestershuis aldaar Nederlandsche kunstwerken.
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Van de hand van Nederlandsche kunstenaars of met medewerking van dezen
ontstaan, zijn verder het prachtige grafmonument voor Philips den Grootmoedige,
landgraaf van Hessen, in de Martinikerk te Kassel, gemaakt omstreeks 1567 door
Elias Godefro uit Emmerik en den Nederlander Adam Beaumont; het epitaaf van
der Lühe in den Dom te Wismar, en het grafmonument van Borwin II te Güstrow,
beide van de hand van den vroeger genoemden Utrechtenaar Philips Brandyn,
dagteekenend uit het laatste kwartaal der 16de eeuw, alles door Prof. Horst in zijn
vorengenoemd werk beschreven;
het praalgraf van Ferdinand I en Anna in den Veitsdom te Praag, later uitgebreid met
dat van Maximiliaan II; en dat voor keizer Maximiliaan I in de hofkerk te Innsbruck,
beide vervaardigd door Alexander Colins uit Mechelen, die ook een zeer werkzaam
aandeel heeft gehad in den bouw van het beroemde Heidelbergsche slot. De zijwanden
van dit schitterende grafmonument bevatten 24 relieftableaux van marmer,
buitengewoon rijk behouwen, voorstellende verschillende belangrijke episoden en
roemrijke daden uit het leven van den keizer, onder meer zijn huwelijk met Maria
van Bourgondië, en de ontvangst van zijn dochter Margaretha. Ook deze tableaux
zijn op drie na, die door een Italiaanschen beeldhouwer vervaardigd, van Colins
afkomstig.
Verder nog het grafmonument voor Maurits van Saksen, den grooten tegenstander
van keizer Karel V, in den Dom te Freiburg, door Anton van Zerroen uit Antwerpen,
van het jaar 1566; de reliefs van het grafmonument voor hertog Christoph in Schwerin,
van de hand van Robert Cuppens, een leerling van Cornelis Floris, dagteekenende
van het jaar 1595;
het grafmonument voorden broeder van den landgraaf Philips van Hessen in de
Stiftskerk te St. Goar, van de hand van den reeds vroeger genoemden Willem
Vernukken; het epitaaf voor hertog Julius van Brunswijk te Wolffenbüttel, door Hans
Vredeman de Vries.
De reeks is hiermede nog lang niet ten einde. Te
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Marmerrelief van het gedenkteeken te Innsbruck, voorstellend de ontvangst door Keizer Maximiliaan
I van zijn dochter Margereta.

Dantzig en omgeving, in Brandenburg en ook elders zijn nog vele Nederlandsche
bouwwerken, die tot de kleine kunst gerekend moeten worden. Een aantal daarvan
zullen tegelijk met de grootere bouwwerken te Dantzig en in Brandenburg worden
vermeld.
F. DEKKER.

Vlaanderen
Het Museum der Vlaamsche Letterkunde.
Eindelijk, dank zij de samenwerking van het Antwerpsche Stadsbestuur en de
Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen, heeft Vlaanderen zijn eigen letterkundig
museum gekregen. Dit is 5 November, bij de herdenking van de 50ste verjaring van
Hendrik Consciences dood en mede tij de opening van de Vlaamsche boekenbeurs
en de Week van het Vlaamsche Boek, in een aan de Minderbroedersrui nr. 17 gelegen
heerenhuis, geopend. Het Museum bevat vier groote afdeelingen: 1e. een bibliotheek
van Vlaamsche schrijvers; 2e. een archief (handschriften, brieven, enz.); 3e. een
afdeeling iconografie; 4e. voorwerpen welke hoofdzakelijk als
tentoonstellingsmateriaal kunnen worden gebruikt. Tot conservator van dit Museum,
dat een belangwekkend centrum van het Vlaamsche kultuurleven belooft te worden,
is benoemd de heer Lode Baekelmans, een der ijverigste leden van de Antwerpsche
afdeeling van het A.N.V. Voor schenking of afstand in bruikleen voor onbepaalden
tijd, van portretten, handschriften, eerste uitgaven, boeken met opdrachten van den
schrijver of andere met de letterkunde in Vlaanderen verband hebbende documenten
en voorwerpen, houdt de conservator, wien wij hier gaarne met zijne benoeming
geluk wenschen, zich ten zeerste aanbevolen. Het Museum der Vlaamsche Letterkunde
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moet voortaan in alle reisprogramma's van naar Vlaanderen komende
Noordnederlanders worden opgenomen.
Ook voor de Vlamingen heeft de KALENDER GROOTNEDERLAND
groote waarde, omdat hij elken dag hun stamgevoel sterkt.
Bestellingen voor jg. 1934 worden ook aangenomen door het
Secretariaat van onze Groep Vlaanderen: Slotlaan 13, St.
Lambrecht-Woluwe.

Grootnederlandsche Samenwerking.
In de afgeloopen maand heeft het leven te Antwerpen ruim een week lang in het
teeken gestaan van het Vlaamsche boek en de Vlaamsche letterkunde. De inwijding
van het nieuwe Museum voor Vlaamsche Letterkunde viel samen met de jaarlijksche
vergadering van de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen en de opening van
de Vlaamsche boekenbeurs. Deze laatste, gehouden in de groote stedelijke feestzaal,
aan de Meir, mocht zich in een buitengewonen bijval verheugen. Niet minder dan
24 Noordnederlandsche uitgeversfirma's namen, naast evenveel Vlaamsche
uitgeverijen, aan deze boekenbeurs deel, welke gedurende acht dagen een prachtig
voorbeeld gaf van wat goedbegrepen kultureele samenwerking van Noord en Zuid
vermag. Geen rechtgeaard Vlaming, die de boekenbeurs bezocht, of het deed zijn
voor den Nederlandschen stam kloppend hart goed, dit verwezenlijkt te zien.

A.N.V.-Hulde aan Hendrik Conscience.
Vooruit loopende op de Conscience-hulde van de Kon. Vlaamsche Academie en van
het Vlaamsch Verbond voor Brussel, bracht onze tak Brussel Zondag 29 October
een bezoek aan het Wiertzmuseum, waar Hendrik Conscience, 50 jaar geleden, als
conservator van deze instelling, is gestorven. Bij de gedenkplaat ter herinnering aan
den grooten schrijver en levenwekker van het nationaal gevoel in Vlaanderen legde
de voorzitter van den Tak, M.J. Liesenborghs, na bondig de beteekenis van
Consciences werk voor den Nederlandschen stam te hebben geschetst, een fraaie
schoof bloemen neder. De leden werden vervolgens door den huidigen conservator,
den Fransch schrijvenden Vlaamschen letterkundige Grégoire Le Roy, in het Museum
ontvangen.
Daarna wandelden de aanwezige leden naar het Holland Huis, waar de
Tentoonstelling der Nederlandsche melk-, boter- en kaasnijverheid werd bezichtigd.
De heer L. Wolter, secretaris van den Raad van Beheer van het Holland Huis, leidde
de bezoekers rond. Aan een der uitstallingen werd de thee gebruikt. Ten slotte begaf
men zich naar de bioscoopzaal, waar een film, betrekking hebbend op de
Nederlandsche zuivelindustrie, werd vertoond.

Een band tusschen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Voor de eerste maal sedert den oorlog, heeft aan de vernederlandschte Rijksuniversiteit
te Gent een Zuidafrikaansch student, G.S. Nienaber, een in het Afrikaansch geschreven
proefschrift verdedigd. De heer Nienaber, afkomstig uit Oranje-Vrijstaat, was in
Grootnederlandsche kringen reeds bekend door zijn werk: ‘Honderd jaar Hollands
in Natal’ (tot 1928) dat, twee jaar geleden, bij de firma J.H. de Bussy, te Pretoria
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verscheen. Het proefschrift luidde: ‘Afrikaanse studies insonderheid oer enige middele
om versterking uit te druk’. Na verdediging van het proefschrift tegen de bezwaren
van de commissarissen, Prof. Blancquaert, promotor, Prof. Van Langenhove en Prof.
De Keyser, heeft de faculteit, mede op gezag van haar deken, Prof. Dr. R. Foncke,
Drs. G.S. Nienaber uitgeroepen tot doctor in de wijsbegeerte en letteren. Dr. Nienaber
is student geweest bij Prof. Dr. G. Besselaar, onlangs benoemd tot bijzonder
hoogleeraar in de Afrikaansche taalen letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam.
Deze verdienstelijke geleerde is zelf een oud-student van de Rijksuniversiteit te Gent,
waar de filologenschool van Prof. Fredericq, Prof. J. Vefcoullie, Prol. Logeman,
Prof. Bley en Prof. De Vreese vroeger reeds menig Afri-
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kaansch filoloog vormde. Het feit, dat Dr. Nienaber de oude traditie weer heeft
hersteld en dit aan de Vlaamsche Universiteit te Gent mocht doen met een geheel in
het Afrikaansch gesteld proefschrift, verdiende ongetwijfeld in ons maandblad te
worden vermeld.

De Vlaamsche Studenten en ons ‘algemeen beschaafd’.
Te Leuven, waar met de oprichting van Nederlandsche colleges, naast de bestaande
Fransche cursussen, voortgang wordt gemaakt, spraken de rector, Mgr. Ladeuze, bij
de opening van het Academisch jaar 1933-1934, in het Fransch en de vice-rector,
Mgr. Cruysberghs, in het Nederlandsch. Deze laatste spoorde de Vlaamsche studenten
aan tot het wegwerken van het gebrek aan voornaamheid in taal en houding, dat velen
onder hen nog kenmerkt. De studenten moeten leeren het algemeen beschaafd
Nederlandsch vloeiend en ongedwongen te spreken, zonder gezochtheid of
pedantisme. ‘Bij een eenigszins merkbaren vooruitgang op dit gebied, aldus Mgr.
Cruysberghs, zullen wij binnen en buiten het land - en niet het minst in het Noorden,
in Nederland - de waardeering vinden die wij thans, gedeeltelijk ten minste, door
onze eigen slordigheid nog verbeuren’.

Het Vlaamsch Ekonomisch Verbond.
In de rij der groote Vlaamsche lichamen die, vooral sedert den oorlog, ontstaan zijn
en, steunend op het eigen initiatief en den eigen wil, Vlaanderen van een tot dusver
grootendeels ontbrekende cultureele en sociale structuur hebben voorzien, bekleedt
het Vlaamsch Ekonomisch Verbond een afzonderlijke en belangrijke plaats. Eerst
in 1926 opgericht, met het doel de economische belangen van het Vlaamsche land
en het gebruik van de Nederlandsche taal in handelszaken te bevorderen, telde het
V.E.V. na 1 jaar ongeveer 150 leden. Thans heeft hetzelfde verbond 20 bloeiende
afdeelingen, verspreid over de voornaamste steden van het Vlaamsche land.
Honderden Vlaamsche firma's zijn er bij aangesloten. Het V.E.V. geeft een degelijk
opgesteld maandblad uit, dat ook in Nederland knappe medewerkers bezit en is, dank
zij zijn inlichtingsdiensten, van groot nut voor den Vlaamschen zakenman. Menig
lid van het V.E.V. is ook aangesloten bij de Groep Vlaanderen van ons Verbond.

Een meer dan 100-jarig toegangsbewijs voor de Universiteit te Gent.
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De Gentsche Universiteit is gesticht door Koning Willem I en heeft tot 1830 een
Nederlandsch karakter gedragen. Na de scheiding van Noord en Zuid is ze sterk
verfranscht en eerst in de laatste tientallen jaren is ze al meer en meer verdietst, was
ze een der groote inzetten van den strijd tusschen Vlamingen en Franskiljons. Dat
ze onder 'tvereenigd Koninkrijk een Nederlandsche Universiteit was, blijkt wel uit
de bijgaande afbeelding van een toegangsbewijs tot de Rectorale rede in 1828. De
houder van het bewijs is H.Q. Janssen, zoon van den predikant van Sint Anna ter
Muiden en later zelf aldaar predikant, bekend historicus en medewerker van J.H. van
Dale. Gegeven is het door Mr. W.L. Mahne, den hoogleeraar in de klassieke letteren
en vriend van zijn ambtgenoot Dr. J.R. Thorbecke, dien Janssen daar ook in 1828 in
de rij der hooggeleerden zal hebben zien zitten.
Ook dit jaar zijn er toegangsbewijzen op naam voor de rectorale rede van Dr.
Bessemans te Gent gegeven, nu, om geen hinder te hebben van niet voldane dietsche
studenten. - Tempora mutantar!

Zuid-Afrika
Nederlandsche Kamer van Koophandel te Johannesburg.
Dit najaar verscheen het Jubileumnummer van de mededeelingen der Nederlandsche
Kamer van Koophandel, waarin niet alleen het jaarverslag over 1932 is opgenomen,
maar ook het 25-jarig bestaan (1907-1932) in herinnering wordt gebracht door een
overzicht van de ontwikkeling der Kamer en haar waarde voor de handelsverbindingen
tusschen Zuid-Afrika en Nederland. Deze werden tot stand gebracht en onderhouden
door monsterkamers, tentoonstellingen en het geven van inlichtingen aan
belanghebbenden, ook door het instellen van een agentschap van de Commissie voor
den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel.
Aan den oprichter, eerste voorzitter en later eere-voorzitter, Consul P.C. Baervelt,
zijn opvolger op den presidentszetel, den heer S. Morel, den eersten secretaris, den
heer L.C.E.J. Beerstecher, die tot 1 Aug. 1928 aanbleef en den heer C.A. Breijer, die
twee en twintig jaren bestuurslid was, wordt in het bijzonder dank gebracht, ook aan
de talrijke instellingen in binnen- en buitenland (dus ook aan het A.N.V.) die de
kamer geregeld steunen.
Wij vereenigen ons gaarne met den wensch, aan het slot van het 25ste jaarverslag
uitgedrukt:
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‘Moge het besef, dat ook hier te lande door tal van Nederlanders gewerkt wordt,
niet alleen voor eigen levensonderhoud, maar ook voor het bijeenhouden van de oude
nationale banden, eene aansporing te meer zijn om onze instelling, waarin zich
zoovele belangen vereenigen en die zich gedurende vijf en twintig achtereenvolgende
jaren gehandhaafd heeft, in toenemende mate te steunen en haar aldus in staat stellen
zich verder te ontwikkelen.’
Voor den verderen bloei van deze Kamer van Koophandel, onder de krachtige
leiding van haar huidig dagelijksch bestuur, de heeren J.M.H. Beumer, voorzitter,
en Dr. N.W. van den Brandhof, secretaris, spreken wij onze beste wenschen uit.
De Kalender Groot-Nederland 1934 behoort in elk A.N.V.-gezin. Bestel
hem nog heden voor uzelf of als geschenk.
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Amerika
Nederlandsch Levend in Amerika.1)
Dit jaar is zeker een der belangwekkendste geweest voor een herleving van de
Nederlandsche cultuur in Amerika en voor die van het Nederlandsche stambewustzijn.
Alvorens ik daarover eenige beschouwingen geef, wil ik een woord van
nagedachtenis wijden aan twee mannen, die zich gedurende hun leven warme
voorvechters betoonden van onze stambelangen, n.l. Prof. A. Eekhof van Leiden en
Ds. E.J. Tuuk van Chicago. De eerste heeft door z'n geschriften en door z'n arbeid
in Neerlandia den dank verdiend van alle Nederlanders in Amerika. Zijn heengaan
is een groot verlies voor Nederland, doch niet minder voor onze groep. Ds. Tuuk
heeft zich als hoofdredacteur van Onze Toekomst te Chicago beijverd nieuws te
verzamelen en te verspreiden over onzen stam in het oude Vaderland, zoowel als in
het nieuwe. Hij had een warm hart voor al wie tot dien stam behoorde en deed al wat
in z'n vermogen was om door woord, beeld en daad het vuur der eendracht en der
bezieling aan te blazen. En het is niet het minst door zijn toedoen, dat de
Knickerbockerclub van Chicago dit jaar zulk een belangrijke rol speelde op de
wereldtentoonstelling. In deze twee mannen heeft de nationale beweging twee figuren
van invloed en van groote begaafdheid verloren.
De climax van de gebeurtenissen gedurende het afgeloopen jaar is zeker de viering
geweest van den geboortedag van Willem van Oranje. De grootste geestdrift werd
getoond in Chicago, waar de Knickerbockerclub alle Hollanders opgeroepen had tot
een massale feestviering met vier verschillende sprekers in de reuzenkapel der
Universiteit van Chicago. De geestdrift laaide zóó hoog op, dat men in de naburige
Baptistenkerk een tweede vergadering moest houden. Dan komt aan de orde Grand
Rapids, waar niet minder dan zes festiviteiten plaats hadden. Een geheel Hollandsch
programma met psalmen en volksliederen en Nederlandsche koraalvoorspelen van
Cor Kee en van Willem Oranje (van Maassluis), de laatste gespeeld door mej Anna
Geerdes van Chicago en door ondergeteekende, en met een rede van meer dan een
half uur, over Willem van Oranje, door Ds. J.K. van Baalen, had zoo zeer de aandacht
getrokken, dat tientallen teleurgesteld huiswaarts togen, terwijl de gangen en paden
overbezet waren, doordat een duizend hoorders plaatsen veroverden, waar er slechts
750 zitten konden. Vóór de opening zong de vergadering geestdriftig allerlei
Nederlandsche volksliederen, en dat zonder tekstboekje. Het was een lust om te zien
en te hooren, hoe de oud-Hollandsche harten er zich aan ophaalden. Op dien zelfden
avond sprak de oud-burgemeester Swarthout in een der kerken. Enkele dagen later
gaf Ds. Van Baalen een causerie voor de leerlingen der Chr. Middelbare School,
meest allen van Hollandsche afkomst, en omdat de jongere generatie geen Hollandsch
verstaat, deze maal in het Engelsch. Reeds eerder had Ds. Henry Beets twee
redevoeringen uitgesproken voor de Rotary- en de Knickerbockerclub onzer stad.
En ten slotte heeft de Excelsior Male Chorus onder leiding van den heer Van Gemert
meegeholpen om een andere stadsclub, hoofdzakelijk bestaande uit mannen van
Nederlandsche afkomst, zoo het schijnt, een grootendeels Hollandsch programma te
doen uitvoeren.
1) Uit een brief aan Dr. J. van Hinte.
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Natuurlijk hield de pers zich ook niet onbetuigd. Een onzer dagbladen wijdde een
artikel aan Willem van Oranje in navolging van de New York Tribune. Arnold
Mulder, bekend door z'n Hollandsch Amerikaansche romans en thans dagelijksch
letterkundig redacteur van ‘The G.R. Press", heeft dit jaar geschreven over Rembrandt,
Couperus, Jo van Ammers-Küller en natuurlijk over Willem van Oranje. De
Hollandsche weekbladen lieten zich niet onbetuigd. ‘De Wachter’ en ‘The Banner’
bevatten artikelen van meer dan een der redacteuren en van anderen. Er was een
algemeene Shake-up. Iedereen was verwonderd, dat de Hollanders in den vreemde
zoo Oranjegezind waren en de Hollanders waren verwonderd, dat de niet-Hollandsche
Amerikanen zelfs in vuur geraakten. De feestviering kan met recht een ontwaking
van het stambesef genoemd worden. Diep onder de asch bedolven had het vuur lang
gesmeuld. De oorlog en de nasleep er van had het nationaal rasbesef gedoofd. Doch
nu gevoelde iedereen, dat het onmogelijk is op den duur de stem van het bloed te
smoren.
Niet het minst indrukwekkend moet de feestviering in Hope College Chapel te
Holland, Mich. geweest zijn. Onder voorzitterschap van den president van het college,
Dr. Wijnand Wichers, werd op waardige wijze de groote Oranjevorst herdacht. De
sprekers waren Dr. Henry Beets en Dr. S.C. Nettinga. Nederlandsche liederen werden
ten gehoore gebracht, waaronder het Wilhelmus, waarvan alle verzen vertaald zijn
door Dr. J.B. Nijkerk. Prof. W. Curtis Snow speelde een oorspronkelijk koraalvoorspel
op Psalm 42 en een ‘Postlude Festivo’ van Bonset. Op het programma waren de
portretten van Willem van Oranje en van de Koninklijke familie afgedrukt. Holland,
Mich. heeft zijn naam geen oneer aangedaan.
Behalve de Oranjefeesten zijn er nog verscheidene andere interessante feiten te
boekstaven. Op 't gebied der schilderkunst mogen we vermelden, dat er in ons
stadsmuseum een prachtige Breugheltentoonstelling is geweest en in de
Ryersonstadsbibliotheek - Ryerson was een Hollander uit Chicago doch geboren in
onze stad - twee tentoonstellingen: één van Oud-Hollandsche kleederdrachten en
één van den befaamden Gerrit Beucker, die het evangelie van den arbeid omtoovert
in indrukwekkende kleuren en bonte lijnen. Beucker is een Hollandsche jongen uit
Grand Rapids, die thans een nationale reputatie geniet.
Op het gebied der muziek mogen we noemen een artikel over Hollandsche
orgelmuziek van de hand van Ds. Roland Diggle in ‘The American Organist’. Vooral
de voorspelen van Cor Kee werden geroemd, doch het werd uitgesproken, dat ze
voor Amerika te kort zijn. Waarom publiceeren de Hollandsche organisten niet meer
koraalvoorspelen, die wat langer zijn en waarom volgen ze de andere nationaliteiten
niet na in het maken van fantasieën en ‘Suites’ op de thema's der mooie
Oud-Hollandsche volksliederen? Voor zulke muziek is er in Amerika een markt,
daar er in iedere dienst ten minste drie orgelstukken gebruikt worden en het getal
orgelconcerten naar gelang veel grooter is dan in Nederland. Indien de Nederlandsche
organisten de handen ineen slaan en zich in contact stellen met een Amerikaanschen
Uitgever, zullen ze zeker succes hebben.
We hebben de Oranjeprogramma's van Hope en Calvin College reeds genoemd.
Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat Miss Optholt van Kalamazoo een uitvoering
heeft gegeven in de aula van Calvin College
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en op verzoek der Knickerbockerclub er drie Nederlandsche liederen aan heeft
toegevoegd. Lof verdient vooral de heer Van Gemert, directeur van de ‘Excelsior
Male Chorus’, die twee uitvoeringen gegeven heeft, waarop zijn Hollandsche nummers
uitblonken.
De bond van Mannenzangvereenigingen in Michigan gaf een kooravond in ons
nieuw Stadsauditorium, waarin 5000 zitplaatsen zijn. Het eerste nummer op het
programma was het bekende: ‘We gather together’, d.i. ‘Wilt heden nu treden’ van
Valerius, het Amerikaansche dankdaglied. Toen de beurt aan Van Gemert kwam,
liet hij zijn koor zingen: ‘Het Geuzenvendel op den Thuismarsch’ van Roeske en
‘Te Huis’ van Van Hamel. Behalve het Wiegelied van Brahms waren dit de eenige
stukken in een niet-Engelsche taal. Hoe krachtig, oorspronkelijk, karakteristiek klonk
die Hollandsche muziek! De toejuichingen bewezen, dat de taal niet schaadde aan
den indruk!
We moeten verder vermelden, dat een groepje Amerikaansche dames - The
Delphian Club - dit jaar studie gemaakt heeft van de Nederlandsche geschiedenis en
kunst in veertien opeenvolgende halfmaandelijksche vergaderingen. Tweemaal zijn
leden van de Studenten-Knickertiockclub van Calvin College voor haar opgetreden.
Mej. Ann Peters gaf een lezing over Rembrandt, de heer C. den Dulk over Nederland
gedurende den wereldoorlog.
De Knickerbocker-studentenclub, zoo pas genoemd, heeft dit jaar een zestal
vergaderingen gehouden. Op de eerste heeft ondergeteekende, raadsman der club,
een nieuwe lezing in vier hoofdstukken gegeven over de legende van den Vliegenden
Hollander. Op de overige meetings heeft de Club studie gemaakt van Nederlandsche
folklore, waarvan enkele mooi geïllustreerde Amerikaansche boeken bestaan en van
het nieuwe werk van den Duitschen kunstcriticus Karl Scheffler over Holland en z'n
kunst, dat verleden jaar in het Engelsch is vertaald door een Amerikaansche. Behalve
deze clubvergaderingen heeft de club ook de Oranje-feestviering op touw gezet, die
we reeds eerder genoemd hebben.
Ten slotte zij het ondergeteekende vergund te vermelden, dat hij, behalve de twee
artikelen in ‘De Wachter’ en ‘The Banner’ over Willem van Oranje, verleden zomer
en herfst twee Hollandsche en twee Engelsche artikelen geschreven heeft voor ‘De
Wachter’, ‘The Banner’ en ‘The Young Calvinist’, waarin hij aangedrongen heeft
op de studie van het Nederlandsch op de lagere school als cultuurtaal, en op de studie
van de Nederlandsche geschiedenis op de middelbare school en in de
Jongelingsvereeniging. Deze artikelen hebben verscheidene pennen in beweging
gebracht. Niet minder dan zes redacteuren hebben hun adhaesie aan de bepleite
denkbeelden gehecht en vele anderen hebben schriftelijk en mondeling den schrijver
van hun goedkeuring verzekerd. Sommige onderwijzers en leeraars hebben zelfs hun
medewerking toegezegd aan de verwerkelijking dezer ideeën, zoo spoedig de
omstandigheden het toelaten. De geldelijke moeilijkheden zijn niet de eenige. Er
moeten boeken zijn, die kunnen dienen als aanvankelijke leesboeken voor
volwassenen en oudere leerlingen, en als leerboeken voor geschiedenis en kunst.
Ondergeteekende is aan de arbeid getogen om aan die behoeften te voldoen.
Er is allerwegen ontwaking onder de stammen van Europeeschen oorsprong. De
folklore-beweging waarvan het tulpenfeest, elk jaar in Mei, in Holland, Mich. zulk
een schitterend voorbeeld is, wekt meer en meer de belangstelling in den hisiorischen
achtergrond van elke nationale groep. We mogen gerust zeggen, dat de Oranjefeesten
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het laatste gevoel van slaperigheid bij de Hollanders hebben verdreven. De
Hollandsche dag (31 Augustus) op de wereldtentoonstelling te Chicago is daarvan
ook een bewijs.
Het stambewustzijn is prachtig aan het opbloeien. Nu kan er wat gedaan worden,
indien de leiders in de verschillende centra eensgezind zijn en aanpakken. Chicago
heeft niet stil gezeten. Het heeft geprofiteerd van de omstandigheden en het verdient
ons eeresaluut en onze beste wenschen.
Grand Rapids Mich.
A.J. VAN ANDEL.

Hoofdbestuur
Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten bate van den
Ned. Bond van Duitschland en de Ned. Leergangen in Pruisen.
Op de ontwerp-begrooting voor 1934 (IIIde Hoofdstuk, Buitenlandsche Zaken)
ontbreken twee posten, die daarop jaren achtereen voorkwamen, n.l. subsidie aan
den Nederlandschen Bond in Duitschland, waarvoor in 1933 f 3800. - was toegestaan,
en kosten van de Nederlandsche cursussen in Pruisen, welke in 1933 f 6078. - bedroeg.
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond beseft ten volle, dat
een bij uitstek nationale vereeniging als ons Verbond achter de Regeering moet staan
in Haar streven naar een sluitende begrooting, en het is dan ook alleen om de groote
beteekenis van de Nederlandsche belangen, welke door het intrekken dier posten
geschaad dreigen te worden, dat het hoofdbestuur zijn schroom heeft overwonnen
om voor de voortzetting van dien steun bij Uw hooge College op te komen.
Het is ongetwijfeld een nationaal belang van de eerste orde de Nederlanders, die
zich naar Duitschland begeven om daar te werken voor hun vaderland te behouden,
te verhoeden, dat zij hun Nederlandschen aard verliezen en dat zij en hun kinderen
het Nederlandsch spreken, lezen en schrijven verleeren en daardoor te voorkomen,
dat zij natielooze menschen worden, die in het land van hun werk toch vreemdeling
blijven, en bij lateren terugkeer in het geboorteland zich ook daar min of meer
vreemdeling gevoelen.
Men kan wel aannemen, dat de zucht om Nederlander te blijven, de kinderen
zooveel mogelijk als Nederlandsche kinderen op te voeden, wel haast bij iedereen
aanwezig is, maar de enkeling kan tegen de invloeden der vreemde omgeving niet
op. Vandaar het in de heele wereld voorkomende verschijnsel, dat de Nederlanders,
indien ze in het buitenland in voldoenden getale op één plaats wonen, een vereeniging
vormen. Zoo ook in Duitschland en om die vereenigingen nog sterker te maken,
hebben 'ze zich verbonden tot den Nederlandschen Bond in Duitschland.
Die Bond heeft voor de Nederlanders in Duitschland, vooral voor de werklieden,
heel veel gedaan, zoowel op geestelijk als op stoffelijk gebied. De Bond steunt de
Nederlandsche cursussen; hij geeft een maandblad uit ‘De Post van Holland’, dat in
ruim 4000 gezinnen de eenige Nederlandsche lectuur is. Zij krijgen daarin een goed
overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Vaderland, inlichtingen omtrent
Duitsche regelingen en voorschriften, die voor hen van nut zijp; een afzonderlijke
rubriek voor kinderen stelt het opkomende geslacht in staat, hun moedertaal te
onderhouden. Dat maandblad en de jaarlijks gehouden congressen zijn middelen van
groote kracht om den band onderling en met het Vaderland te onderhouden en te
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versterken. Ieder, die zulk een congres bijwoonde, droeg daarvan den verkwikkenden
indruk mee van een bijeenkomst van menschen, die onder moeilijke omstandigheden,
ondanks alle tegenwerkende invloeden der vreemde omgeving, Nederlanders wilden
blijven, trouw aan hun Vaderland en aan hun Koningin.
Zij stellen den Bond op prijs om hetgeen deze doet voor hun stoffelijke belangen.
De minvermogenden - en dat zijn ze bijna allen - moesten voor hun kinderen
schoolgeld betalen; de Bond heeft verkregen, dat zij gratis onderwijs kunnen genieten.
De arbeiders moesten wel premie voor de verzekering tegen werkloosheid betalen,
maar kregen geen steun; door aandrang van den Bond krijgen ze dien steun sedert
enkele jaren nu wel.
De Bond steunt zang- en muziekvereonigingen en jeugdorganisaties, verstrekt
kosteloos rechtskundig advies, geeft een kalender uit, en een boekje met ‘Nuttige
wenken voor Nederlanders in het buitenland’.
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Het spreekt vanzelf, dat de kinderen uit Nederlandsche arbeidersgezinnen de gewone
lagere school in Duitschland bezoeken; daardoor ontstaat het gevaar, dat de kinderen
ook thuis Duitsch gaan spreken, hetgeen de ouders er misschien ook toe brengt om
het Nederlandsch langzamerhand los te laten. Het is daarom van groot belang, dat
de ouders, die er prijs op stellen, dat hun huis een Nederlandsch thuis blijft, daarbij
gesteund worden door onderwijs in het Nederlandsch voor hun kinderen. Vandaar
de instelling door het Departement van Buitenlandsche Zaken van de Nederlandsche
cursussen, 10 in getal, n.l. te Gronau i/W, Kleef, Emmerik, Goch, Krefeld,
München-Gladbach, Duisburg, Dortmund, Dusseldorp en Aken. Er woidt daar les
gegeven door Nederlandsche onderwijskrachten, 3 uren per week aan 25 à 30
leerlingen per cursus; alleen die te Duisburg heeft 70 leerlingen.
Het bezoek zou nog grooter zijn, indien meer geld kon beschikbaar worden gesteld
voor vergoeding van tramkosten aan ver afwonende leerlingen. Nu reeds worden
deze kosten voor een deel gedragen door den Nederlandschen Bond in Duitschland.
In het laatste nummer van De Post van Holland, verklaart een gewezen leerling
van den cursus te Duisburg, dat hij alleen door het volgen van dien cursus gedurende
vier jaar in staat was het onderwijs op een Nederlandsche H.B.S. te volgen.
Wat zal nu het gevolg zijn van het ophouden van den steun aan den Nederlandschen
Bond in Duitschland en aan de Nederlandsche cursussen?
Zooals uit het hieraan gehechte overzicht van de Bondsfinanciën van 10 September
1932 tot 10 September 1933 blijkt, zal de vermindering der inkomsten met f 3800.
- tengevolge moeten hebben, dat de Post van Holland, dat kostelijke middel voor
propaganda en voor het behoud van den band tusschen de Nederlanders onderling
en met het Vaderland, zal moeten worden prijs gegeven. En als de Regeering voor
de Nederlandsche cursussen geen gelden meer beschikbaar stelt, houden deze op te
bestaan.
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond vertrouwt door
vorenstaande uiteenzetting bij Uwe Kamer de overtuiging te hebben gevestigd, dat
door het ophouden van deze steungelden een ernstige slag wordt toegebracht aan het
schoone werk ten bate der Nederlandsche volkskracht, dat door en voor de
Nederlanders in Duitschland wordt verricht, en wij gevoelen ons dan ook onbezwaard,
ons tot Uwe Kamer te richten met het verzoek, er bij den Minister op aan te dringen
om, indien het dan al onmogelijk is den steun tot het vroeger toegestane bedrag te
handhaven, de subsidie voor den Noderlandschen Bond in Duitschland terug te
brengen tot f 2000. - en voor de Nederlandsche cursussen in Pruisen op de
ontwerpbegrooting voor 1934 f 4000. - uit te trekken.
Namens het Hoofdbestuur,
Van Uwe Kamer,
de dienstv. dienaren,
(w.g.) DE KANTER, Algemeen Voorzitter.
(w.g.) BIJLO, Algemeen Secretaris.

Opgave van gironummers voor het voldoen der Jaarbijdrage 1934.
Herhaaldelijk komt het voor dat de jaarbijdragen door de leden betaald worden aan
het Hoofdkantoor van het Verbond te 's-Gravenbage, inplaats van aan den
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penningmeester der afdeeling, waartoe zij behooren. Dit brengt herhaalde
overschrijvingen en belangrijk tijdverlies mede.
Wij verzoeken den leden dus dringend hun jaarbijdragen te willen voldoen aan
den plaatselijken penningmeester.
De penningmeesters der hieronder vermelde groepen en afdeelingen zullen het op
prijs stellen, indien de jaarbijdragen op hun girorekening worden overgeschreven.
Dit voorkomt inningskosten!
Alg. Leden Buitenland, nr. 38825, t.n.v. Alg. Ned. Verbond (Hoofdbestuur)
's-Gravenhage.
Alg. Leden Groep Ned., nr. 46007, t.n.v. Alg. Ned. Verbond, groep Nederland,
's-Gravenhage.
Alkmaar, nr. 131962, t.n.v. Mr. F.A. Josephus Jitta.
Amsterdam, nr. 43292, t.n.v. Alg. Ned. Verbond, afd. Amsterdam, of Rekening
A 958, Girokantoor der Gemeente Amsterdam.
Arnhem, nr. 2695, t.n.v. Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., kantoor Arnhem,
met vermelding van de bestemming.
Gooi, nr. 28349, t.n.v. J.H.H. van Willigen, Hilversum.
's-Gravenhage en Omstr., nr. 37948, t.n.v. Alg. Ned. Verbond, afd. 's-Gravenhage
en Omstreken.
Maastricht, nr. 128346, t.n.v. J.H. Schöpping.
Middelburg, nr. 119728, t.n.v. Dr. K. Kooiman.
Leiden, nr. 40420, t.n.v. de Bank-Associatie, kantoor Leiden, met vermelding van
de bestemming.
Oostelijk Z.-Vlaanderen, nr. 130813, t.n.v. A.P. Lindenbergh, Terneuzen.
Zutphen, nr. 65445, t.n.v. Mej. A.A. Labrijn.

Afdeelingen
Rotterdam.
25 September heeft Dr. W.H. van Seters van Amsterdam voor deze afdeeling de
Van-Leeuwenhoek-film vertoond. Deze avond werd gegeven in samenwerking met
het Rotterdamsoh Natuurkundig Genootschap. De overvolle Aula der Ned.
Handelshoogeschool gaf duidelijk blijk van de groote belangstelling in het onderwerp.
Spr. begon met de aandacht te vestigen op het groote werk van Cliffon Dobell, dat
Van Leeuwenhoeks groote verdienste ten aanzien der bacteriologie en protozoölogie
voor altijd heeft vastgelegd. Van Cittert onderwierp het Utrechtsche
Van-Leeuwenhoekmicroscoop aan een nieuw onderzoek. Dobells nasporingen werden
zoo belangrijk aangevuld. De vele microopnemingen, die zich zoo nauw mogelijk
aansluiten bij de dingen, die Van Leeuwenhoek beschreven heeft, gaven een denkbeeld
van de vele terreinen van wetenschap, waarop hij zich bewoog. Om zijn werkwijze
te doen uitkomen, waren de titels en benamingen der beelden zooveel mogelijk aan
Van Leeuwenhoeks geschriften zelf ontleend.
Aan het eind wees spreker in het bijzonder op L's lust tot onderzoek, zijn groote
werkijver, zijn geduld en volharding, alsmede zijn technische vaardigheid in het
slijpen van messen, lenzen, enz. Van Leeuwenhoek beschikte bovendien over
bijzondere scherpe oogen, over groote scherpzinnigheid en een bij uitstek logisch
denkvermogen. De film vertoonde de baanbrekende waarnemingen en ontdekkingen
van den wereldberoemden Delftschen natuuronderzoeker: kristalgroei, bacterieën,
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organismen in peperwater, raderdiertjes, azijnaaltjes, veervorming, plantweefsel,
houtstructuur, enz.
De spreker werd aan het slot warm toegejuicht.

Boekbespreking.
Reinaert op het Tooneel.
Reinaert de Vos, een spel van dieren en menschen, door Carel Voorhoeve.
N.V. v/h. Batteljee & Terpstra, Leiden.
Den 12den Maart 1932 heeft de tooneelvereeniging de Haagsche Thespiswagen met
steun van de Haagsche Afdeeling van het A.N.V. dit spel vertoond.
Zij, die deze opvoering bijwoonden, zullen zich herinren, hoeveel bijval zij vond.
Men zag hier de vermaarde geschiedenis, die overal, waar men Nederlandsch leest,
aan jong en oud bekend is, in een genietelijken tooneel vorm verschijnen. De
schilderachtige Hofdag van koning Nobel, met zijn gewemel van groote en kleine
dieren, werd met een geestdriftig handgeklap begroet en voortdurend hield het spel
de toeschouwers geboeid.
De ook in de pers tot uiting gekomen groote waardeering, die het spel ondervond,
heeft er ten slotte toe geleid, dat de Leidsche uitgeversvennootschap v.h. Batteljee
& Terpstra besloot, het spel in druk te doen verschijnen.
Bij nalezing treft opnieuw, hoe in de tooneelbewerking de tekst van het oude
Nederlandsche gedicht op den voet is gevolgd. Al dadelijk hoort men bekende klanken
in de proloog:
‘Het was op eenen Pinksterdag,
dat heide, bosch en haag,
met loovergroen betogen stonden.
Nobel, de Koning, liet alom
zijn dienaars den volke kond doen,
dat hij een Hofdag wilde houden......’
In het eerste bedrijf wordt de Hofdag vertoond, waar eerst Isingrijn, later Cantecleer
ernstige klachten tegen Reinaert inbrengt. Cantecleer komt op aan het hoofd van een
lijkstoet, waarbij een doode hen op een baar wordt meegevoerd. Uitvoerig verhaalt
hij van de rampen, die het hoendergeslacht hebben getroffen.
Brune de beer wordt nu uitgezonden om Reinaert voor den Koning te dagen. In
het tweede bedrijf ziet men dan, hoe de
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bode door den listigen boosdoener in de val wordt gelokt
In de volgende bedrijven wikkelt zich de geschiedenis verder af: het overleg aan
's Konings hof, de zending van Tibeert den kater en ten slotte de zending van
Grimbeert den das. Men krijgt het kostelijk tafereeltje van Reinaerts biecht. Aldus
spreekt de oude zondaar:
‘Van mijn zonden al te gader
kom ik nu bij u te biecht.
(Hij begint plechtig)
Confiteor pater mater........’
Korzelig valt Grimbeert in:
‘Wat zeg je daar, oom?
Waarom spreek je nu Waalsch?
Waarom spreek je geen Dietsch?
Anders versta ik je niet.’
De biecht gaat voort. Maar als Reinaert een hoen ziet, zijn de vrome voornemens al
spoedig weer vergeten.
In de laatste bedrijven wordt uitgebeeld, hoe Reinaert aan het hof des Konings
door zijn slimme verzinsels in Nobels gunst weet te komen, terwijl zijn vijanden in
ongenade vallen. Als de bedrieger ten slotte zich uit de voeten maakt, na den Koning
het hoofd van den haas Cuwaert te hebben toegezonden, ziet Nobel in, hoe hij heeft
gedwaald. En eendrachtig keeren nu alle dieren zich tegen den misdadiger, tegen
Reinaert den Vos.
Dit echt Nederlandsche werk is rijk aan trekken, die voor ons volksleven
karakteristiek zijn. Men lette op de snaaksche behandeling, de stille bewondering
voor handigheid en slimheid in den strijd tegen domme hooghartigheid - en ten slotte
het rechtsbewustzijn, dat van 't begin tot het eind in alles doorstraalt. Recht verlangt
de Nederlander. Maar hij heeft een open oog voor de zwakheden, die bij den strijd
om 't recht aan het licht komen en glimlacht bij het schouwspel. ‘Reinaert’ geeft ons
een beeld van de Nederlandsche Middeleeuwen; tegelijk echter bevat het beeld
bestanddeelen, die voor alle tijden van waarde blijven.
Het boekje, dat met een aardige houtsnede is versierd, kan voor het luttele bedrag
van f 1.25 bij de uitgevers worden besteld. Ik kan het aan de lezers van Neerlandia
alleszins aanbevelen.
C.S.

Lus en Lewe.
Liedere vir Studente, Oud-Studente en ander vrolike mense. Deur 'n ou
Doktor en 'n jong Digter, Gutsche en Eitemal.
By die firma J.H. de Bussy het 'n bundeltjie studenteliedere met begeleidings verskyn
,waarin voortgebou word op die fondament gelê deur dr. Mansvelt se
Hollands-Afrikaanse Liederbundel wat in 1907 bv dieselfde firma verskyn het.

Neerlandia. Jaargang 37

Aan die bekendheid van die liedjies wat Mansvelt opgeneem het, het sy bundel
die groot populariteit te danke gehad. Sommige was Afrikaans, sommige in Hollands.
Met die Afrikaanse het ons opgegroei: met die Hollandse was ons net so vertroud,
want dit was die bloeityd van die Vereenvoudigde spelling, toe die oorlog nog vars
in iedereen se geheue was. Daar was liefhebbers genoeg vir die taal sowel as die
inhoud van ‘Afrikaners landgenote’ en ‘Kent gv dat volk’. Die paar onbekendes het
ons links laat lê. In hierdie bundel, ‘Lus en Lewe’, is die saak omgedraai. Die
samenstellers gee ons net 'n paar bekendes en bied ons sowat vier-en-twintig nuwes
aan. Maar so oorspronkelik is die ‘nuwes’ nou gelukkig ook nie dat hul totaal vreemd
klink vir die student, want hul is byna almal òf op bekende melodieë geskrywe, òf
dis bekende Europese liedjes op Afrikaanse toestande toegepas.
In die studentelewe speel Bacchus en Vrou Venus dikwels 'n groter rol dan Minerva
en dit verbaas ons dan ook nie dat die eerste drie rubrieke, onder allitererende
opskrifte, aan die gode gewy is, nl. I. Broederhand en Bekerklank, II. Liefdes-Lag
en -Leed, III. Lewens-wel en -wee.
Die liedjies, waarin Vrou Venus die inspiratie is, grens baie na aan die sentimentele
en die Duitse wysies bring dit nog nader aan die grens tussen gevoel en gevoeligheid.
Dan is daar nog twee rubrieke, IV. ‘Volk en Vaderland’ en V ‘Geloof en Vertroue’.
Die vier godsdienstige liedere is op sig self nie onver dienst el ik nie, veral
‘Waarheen’? van Gutsche getuig van diep religieus gevoel. Tog doen hierdie lofliedere
aan Jehova eenigsins vreemd aan onder al die lofsange aan Bacchus.
By die vierde rubriek wil ik langer stilstaan. Dit bevat behalve die geliefde ‘Stem
van Suid-Afrika’ met die melodie van Joh. Peters waaroor ons dit nog nie almal eens
is nie, twee volksliedere van Eitemal, een van O. van Oostrum en een van C.E.
Viljoen, en een ou bekende van Hamelberg. As die F.A.K. (Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge) kaar onsinnige eis van vertaalbaarheid bly stel in haar
uitgeskrewe kompetisie vir 'n Afrikaanse volkslied, kan geen enkele een van hierdie
liedere meeding nie want hul is almal uit Hollands-Afrikaanse gevoel gebore. Eitemal
en Viljoen het met hul bygevoegde Engelse vertalings afdoende hoewel heeltemaal
onbewus, aangetoon hoe belaglik dit is om twee onverenigbare lewensbeskouwings
in een lied te wil verenig. Die slotkoeplet van ‘Hef aan die lied van Afrika’ (Eitemal),
die koepiet dus, waarin die samenvatting moet kom, waarin die nasionale siel die
sterkste moet spreek, lui dan ook:
Hef aan die lied wat strand tot strand
Ons nasieskap verkondig!
En branders sal in Noorderland
Vertel: ‘Die Boer word mondig!

In sy vertaling heet het:
So let this song soar heavenwards
And rise above all others!
And all who sing and drink with us
Shall be our friends and brothers.

Ik wil nie profaan wees nie, maar miskien mag die Engelse slotvers van hierdie
volkslied aannemelik wees vir die engeltjies en vir die kosmopoliete vir wie alle
lande en alle volke ewe dierbaar is omdat die hul almal ewe onverskillig laat; van
ons selfbewuste Afrikaanse siel is dit net so min 'n vertolking as ‘God save the king’
van die begrip ‘Sosialisme’. Ek vra myself af, waarom ons tog altyd so opdringerig
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moet wees met ons tegemoetkomings? Kleurloosheid en verwatering van ons eie
kultuurprodukte is al wat ons daarmee bereik.
Aan die Vrystaatse volkslied ‘Heft Burgers het lied der Vryheid aan’ van H.A.L.
Hamelberg kom die eer toe dat dit die enigste Hollandse lied op Afrikaanse bodem
ontstaan, is, wat hier 'n beskeie plekkie vind. Dis ook die enigste een van hierdie
liedere wat reeds in Mansvelt se bundel staan. Al is dit in die ouer vorm van ons taal,
al ruik die derde reële ‘Van vreemde banden vry’, baie na die tweede van Tollens se
‘Wien Neerlands bloed’, is dit as volkslied deur en deur Afrikaans. Dit praat nog net
so duidelik tot de verenigde Suid-Afrika as op 23 Febr. 1866, toe Hamelberg sy lied
by geleentheid van die twaalfjarige onafhankelikheid van die Vrystaat aangebied
het.
Hoewel Hollands nie meer ons offisiële taal is nie en tamelik stiefmoederlik
behandel word, is hierdie lied veel meer ons s'n dan al die Engelse bewerkings en
vertalings wat hierdie bundel bevat.
Ons is Gutsche en Eitemal dankbaar vir hul ‘Lus en Lewe’ in ons tyd van depressie,
ai durf ons nie verklaar dat ‘hirdie liedjies in die lug van Suid-Afrika ontvange en
gebore’ is, soos hul in 'n vrome wens in die ‘Voorwoord’ uitgespreek het.
ELIZABETH J. CONRADIE.

Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern (1890-1930), door dr.
Lili Sertorius. Verlag ‘Das Deutsche Volk’, Berlin-Karlshorst.
Er is van dit ongeveer 100 bladzijden druks beslaande werkje - dat waarschijnlijk
een universitair proefschrift is - tegelijkertijd veel goeds en veel kwaads te zeggen.
Veel goeds wanneer men het beschouwt als een sympathieke poging om een vrij
volledig overzicht te geven van wat het geestesleven in Vlaanderen, vooral op
letterkundig gebied, sedert 1890, sedert ‘Van Nu en Straks’ dus, beroert. Veel kwaads
als men nadruk gaat leggen op de onjuistheden, ik zou haast zeggen, de slordigheden,
die dit geschrift ontsieren en zeer makkelijk waren te voorkomen geweest, indien de
schrijfster zich de moeite had getroost de drukproeven van haar werk ook eens door
een ontwikkeld Vlaming te laten overlezen. Dat Karel Leroux, Lerroux heet - de
zetter zal aan den Spaansehen radikalen leider hebben gedacht - en Reimond
Herremans zijn naam met een s ziet verlengen, dat herhaaldelijk van Alberdinck-Thijm
en van Lode Baeckelmans wordt gewaagd en nog andere namen van personen en
tijdschriften verkeerd zijn gespeld, werkt eenigszins storend. Ook zijn sommige
beoordeelingen van de invloeden, die op de ontwikkeling aan de Vlaamsche
letterkunde, sedert zij het Europeesche vlak bereikte, hebben ingewerkt, nogal gezocht
en is de beteekenis van zekere literaire ‘kapelletjes’ overdreven, maar dit belet niet,
dat het geheel een belangwekkend en lezenswaard literairhistorisch boekje vormt,
waarvan de weerga, in onze taal zelf, niet bestaat. Het zal dan ook met vrucht door
al wie een synthetisch en blik wenscht te werpen op den ontwikkelingsgang van de
letterkunde in Vlaanderen en ook, hoewel zijdelings, in Noord-Nederland - een der
hoofdstukken behandelt het geeete-
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lijke vraagstuk Vlaanderen-Holland - met vrucht worden gelezen. Voor ontwikkelde
Vlamingen, die op het door Mej. Sertorius betreden gebied ook nog wat te zeggen
hebben, zal haar studie ongetwijfeld een aansporing en tevens een wegwijzer zijn.

‘SCHRIJF WEER NEDERLANDSCH’, door Omer Wattez (Verslagen en
Mededeelingen van de Kon. VI. Academie, N.V. v/h. Vanderp oorten,
Pollepelstraat 18, Gent).
Dit is een overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, van een naar aanleiding van het boek
‘Taalschut’ van Dr. Ch. F. Haje, in de Academie door Omer Wattez gehouden lezing.
De, trots zijn reeds hoogen leeftijd, onverdroten voortwerkende Vlaamsche
taalgeleerde, die, als bekend, eere-voorzitter is van de Groep Vlaanderen van het
A.N.V., laat zich zeer waardeerend uit over het werk van Dr. Haje en stelt van zijn
kant vast, dat menige on-Nederlandsche zinswending, samenstelling of
woordkoppeling, in Noord-Nederland, door schrijvers en journalisten gebruikt, ook
in Vlaanderen ingang begint te vinden. Deze vaststelling staaft hij met treffende
voorbeelden, daarbij trouwens zelf de proef op de som gevend en, bij uitzondering,
een onjuiste uitdrukking gebruikend als ‘de waarde van een boek doen uitschijnen’.
Er zal overigens wel niemand gevonden worden, die volkomen onberispelijk
Nederlandsch schrijft. Dr. Haje haalt in zijn boek taalketterijen aan, welke hij bij de
Schartens, Herman Robbers, Willem Kloos, Couperus, Guido Gezelle en andere
nochtans uiterst fijnzinnige schrijvers en dichters heeft ontdekt. Dit weze een troost
voor ons, die dagelijks, bewust of onbewust, tegen onzen taalaard zondigen. Een
reden om in de boosheid te volharden mag dit echter nimmer worden.

Mededeelingen
Dr. G. Cronjé.
Den 8sten November j.l. promoveerde aan de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam, tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, de heer Geoffrey Cronjé, op
een proefschrift getiteld: ‘Egskeiding en Huweliks- en Gesinsontbinding, 'n
sociologische studie’.
De heer Cronjé, voorzitter der ‘Suid-Afrikaanse Studente-Vereniging in
Amsterdam’ en raadgevend lid van ons Hoofdbestuur, heeft tijdens zijn studiejaren
te Amsterdam voortreffelijken arbeid verricht voor het vaster leggen van den band
tusschen Nederland en Zuid-Afrika, vooral onder de jongeren. De eerste Dietsche
studiereis naar Zuid-Afrika, die dezen zomer heeft plaats gehad, is voor een groot
deel zijn werk geweest.
Zijn promotie ‘met lof’ en izijn proefschrift (de eerste studie in een Dietsche taal
over dit onderwerp geschreven), vormen een goede aansporing voor de jonge
Afrikaners om in Nederland hun studies te komen voltooien,
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Den 23sten November keerde Dr. Cronjé naar Zuid-Afrika terug - moge hij in zijn
vaderland met (dezelfde geestdrift als hier het werk voor ons ideaal blijven
voortzetten.

Beschavingspeil te Gent.
In de ‘Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde’
komt een artikel voor van Prof. Dr. Frans Daels over het Akademisch Ziekenhuis te
Gent. Hij stelt daarin de vraag:
‘Heeft de ontwikkeling van het Universitaire Ziekenhuis ter Universiteit Gent,
gelijken tred gehouden met den vooruitgang van de wetenschap van de sociale
geneeskunde?’
En hij antwoordt:
‘Er bestaat te Gent niet eens een Universitair Ziekenhuis. Wij halen het record van
de achterlijkheid’.
Luik heeft er een sedert.... 1880 met inwonende assistenten.

Vlissingen - Zeehaven.
De heer Van Woelderen; Burgemeester van Vlissingen, zond ons het boekwerk ‘Der
Hafen von Vlissingen, Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen
Verkehr’, door Dr. Erioh A. Kautz, uitgave van het Institut für Weltwirtschaft und
Seeverkehr te Kiel.
Dank zij de onvermoeide werkzaamheid van den heer Van Woelderen, en den
krachtigen steun der Regeering, is Vlissingen nu een Zeehaven rijk, die aan alle
eischen van den tijd voldoet. Bovendien is de ligging, aan zee, schitterend.
Alle factoren zijn aanwezig om van Vlissingen een zeehaven van den eersten rang
te maken, zoodra de zoo vurig verlangde opleving in den handel begint.
Wanneer het daartoe komt, zal dat voor den heer Van Woelderen een welverdiende
belooning zijn voor zijn ongeevenaarde toewijding.

Propaganda voor Ned.-Indië.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Bureau voor Vreemdelingenverkeer
te Batavia (The Travellers Official Information Bureau of Netherland India), is een
jubileum-album in kleurendruk verschenen bij Kolff & Co., dat de mededinging van
buitenlandsche uitgaven op dat gebied ten volle kan doorstaan en bewijst dat onze
Oost op het gebied der drukkunst, bij is.
De samensteller, die wel genoemd had mogen worden, heeft terecht woord en
beeld laten spreken en 't laatste nog meer dan 't eerste, dal meer als verbindingsschakel
tusschen de prachtige rijke verluchting dienst doet en waarin zeer beknopt land en
volk, bestuur en instellingen, dieren- en plantenwereld, natuuren stedenschoon worden
behandeld.
De kunst vormt een der aantrekkelijkste hoofdstukken uit dit sierlijk album; onze
stoomvaart en de K.N.I.L.M. worden terecht als handhavers van Neerlands goeden
naam op het gebied van het wereldverkeer geroemd.
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Deze schitterende reclame-uitgaaf trekt vóór alles de aandacht door wat men
foto-montage noemt, maar waarvoor we even goed het woord foto-rangschikking
kunnen gebruiken.

Voorzitter Groep Ned.-Indië.
Als voorzitter van onze Groep Ned.-Indis is opgetreden Prof. C.D. de Langen,
hoogleeraar aan de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia.

Gebruikte Postzegels.
Zendingen ontvangen van Mevr. D. en Mej. T.H. te 's-Gravenhage, De Br. K. te Velp
en den heer P. te Bremen.

Voor Afdeelingsavonden.
Mevrouw Aleida Roelofsen, Wilhelmina-van-Pruisenstraat 29, 's-Gravenhage.
Dramatische voordrachten uit verschillende gebieden van den Nederlandschen
stam (ook in het Limburgsch).
‘De Blauwvoet’, gezelschap voor Nederlandsche kleinkunst, bestaande uit 7 personen,
onder leiding van Barend van den Arastel en Louis Schuyer, adres: Koningin
Emmakade 122.
Het gezelschap is opgericht om zuiver Grootnederlandsche kunst te brengen als
tegenhanger van wat in den regel aan kunst uit den vreemde in Nederlandsche
schouwburgen en cafês op tooneel-, muziek- en zanggebied wordt geboden.
Het vraagt zeer matige vergoeding.

Hoe onze taal wordt bespot..
In een min of meer ambtelijk Belgisch boekje, dat de dienstregeling van de
voornaamste autobuslijnen bevat, kan men de volgende, aansporing lezen:
‘Bezoekt België per Autobus: De verscheidenheid van haar grondgebied, hier
lachelijk en veldeschoon, daar van indrukwekkende schoonheid, wier
schilderachtigheid door geen valsche bedrevenheid werd geschonken, schonk aan
ons, Waalsch en Vlaamsch België, tegenstellingen in de natuur welke in karakter en
levensgang hare bevolking weerkaatsen.’
Vermakelijk is dit stumperig proza niet. Wel treurig en allerminst geschikt om het
aanzien van onze taal in de oogen der Walen te doen toenemen. Gezelle had
duizendmaal gelijk toen hij dichtte: ‘De Vlaamsche taal is wonderzoet, voor wie haar
geen geweld en doet!’
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Catalogus Burgersdijk & Niermans.
Gaarne vestigen we de aandacht op de dezer dagen verschenen catalogus no. 83
van de firma Burgersdijk & Niermans ‘Templum Salomonis’ te Leiden van
boekwerken, prenten en kaarten van Nederlandsch West-Indië, zoowel Suriname als
Curaçao. De catalogus bevat 329 nummers, waarin liefhebbers van leesstof over
West-Indië zeker iets van hun gading zullen vinden.

De Nederlandsche Industrie.
Onder dezen naam is bij A.W. Sythoff's Uitg. Mij, de elfde landsche fabrikanten.
Het telt ongeveer 700 blz. en is zeer voljaargang (1933) verschenen van het Adresboek
van de Nederlandsche fabrikanten. Het telt ongeveer 700 blz. en is zeer volledig
samengesteld, een betrouwbare vraagbaak voor allen, die in eenig opzicht belang
hebben bij de Nederlandsche nijverheid.
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Kalender Groot-Nederland 1934.
‘De uitvoering van den Kalender is prachtig en vele Nederlanders zullen er prijs op
stellen een exemplaar te bezitten,’ aldus schreef de voorzitter der Nederlandsche
Vereeniging in Roemenië aan het Hoofdbestuur.

Vraag om inlichting.
Wie kan aan Laan 34 het tegenwoordig adres meedeelen van: H. Buren Nieuwenburg,
Belasting Accountant, vroeger Malang. D.J. van Bijsterveld, Adj. Ref. Prov.
Secretarie, vr. Soerabaia. Mr. G.L. Kelder, Wethouder, vroeger Malang.
Mej. J. van Duin, vroeger Statensingel 25a, Rotterdam.
A. Tangelder, vroeger Onderwijzer, Ploesti (Roemenië).
A.J. Schuitemaker, vroeger Riouwstraat 25, Bandoeng.
W.J. Mackenzie, vroeger Paviljoen ‘Electra’, Emmastad (Curaçao).
Reisch, Pastoor, vroeger Pietermaai, Willemstad (Curaçao)
H. Fischborn, vroeger Pietermaai 5, Willemstad (Curaçao).
M. Heere, vroeger IJmuiden,
Dr. A. Noë, vroeger Nieuw Merdika, Bandoeng.
M.F.G. Balzaar, vroeger Ondern. Koleberes, Bandoeng.
W.H. van Embden, Hoofdadm. Tabaks Mij Arendsburg, vroeger Medan.
A.O. Frohwein, Gezaghebber, vroeger Menado.
E. Gresner, vroeger Djatibedrijf, Buitenzorg.
H. Groenewegen, Architect, vroeger Paleisweg 37, Medan.
P.J. Harveld, vroeger Groote Weg Noord, Magelang.
W. van Looy, vroeger Emmalaan 32, Palembang.
M. van Marlen, vroeger Kajoe Aro H.V.A., Korintji.
J.A. Ottow, vroeger Opzichter Ondern. Koleberes, Bandoeng.
F.P. Roos, vroeger Commies Ass. Res. Kantoor, Den Pasar, (Bali).
J. Steenis, vroeger Adm. Tendjolaja, Plered.
A. Terkuhle, vroeger Adm. O.J.S. Mij., Soerabaia.
Van Vendeloo, Notaris, vroeger Makassar.
L.J. Visser, vroeger Deli Estates Engineering, Medan.
J.J. de Vries, Gep. Kapt. Inf.ie., vroeger Batavia.
A.L. Wennekendonk, vroeger Tandjonglaan 30, Batavia.
R. Burg, vroeger: Sf. Delanggoe, Soerakarta.
P.J. Kloppenburg, vroeger: Bodjong, Semarang.
J.H. Reidt, vroeger: Ondern. Pasir Nangka, Halte Tjibeber.
W. van Waveren, vroeger: Palmenlaan 28, Soerabaja.
Dr. Ch. J. Bernard, Directeur v/h. Dept. van Landbouw, Nijverheid en Handel,
vroeger: Buitenzorg.

Nieuwe Leden
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Groep Nederland.
Beschermend Lid.
Mej. C.E. Draayer, Koninginneweg 34, Amsterdam.

Gewone Leden.
K. van Diepeningen, Vlietweg 122, Leidschendam.
Opg. door den heer J.
Boden, 's-Gravenhage.
Mevr. J. Th. Goedhuys-Boef Plantage Parklaan 4,

Amsterdam.

Opg. door Drs. W.
Goedhuys, Overveen.
Mej. A. Grutterink, Guldenstraat 12a,

Groningen.

Mej. J.J. Haykens, H.W. Mesdagplein 18,

Groningen.

G.F. Tonckens, Heereweg 4a,

Groningen.

F.F. van Huiten, Eyssoniusstraat 20,

Groningen.

Sj. v.d. Baan, I.-Lohmanplein 12b,

Groningen.

J.D. Sibie, Nassauplein 7a,

Groningen.

H.P. Wouda, Zuiderkerkstraat 8,

Groningen.

E.J. Offerhaus, Verl. Heereweg 149,

Groningen.

J.J. Arends, Griffestraat 2a,

Groningen.

H.W. van Spronsen, Nieuweweg 75,

Loosduinen.

L.R. Wentholt, Dir. Rotterd. Bankver., Velperplein 1,

Arnhem.

W.A. Boswijk, Majoor, 's-Gravesandeplein 15, Amsterdam (O.)
K.J. de Lugt, Fahrenheitstraat 442,

's-Gravenhage.

Groep Nederlandsche Antillen.
Mej. M. van Eps, Frederikstraat,

Willemstad.

Mej. L. Ch. Comvalius, Rust 2de district,

Curaçao.

De Bruin, t/k. K.N.S.M.,

Willemstad.
Allen opg. door het bestuur van Groep Nederl. Antillen.
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Buitenland.
Ir. P. de Kok, p/a. Astra Româna,

Ploesti (Roemenië).

Opg. door het Bestuur der
Afd. Roemenië.
M.H.F. Jenssen, Imperial House, 80/86 Regent Str., Londen W.I.
Opg. door het Bestuur der
Afd. Amsterdam.
J.L. van der Schalk, Ferdinandstr. 6, Rahlstedt bij Hamburg.
Opg. door den heer C.J. Holtzapffel, Hamburg.
Lt. Kolonel H.F. Wright, Consul der Nederlanden te
Melbourne voor den staat Victoria, 40 Queenstr.,
Melbourne C.I. (Australië).
René van der Keelen, Consul voor België voor den staat Melbourne C.I. (Australië).
Victoria,, 360 Collins Str.,
T.J. Miljoen, 56a, Collins Str.,

C.I. (Australië).

J. Baars, 19 Hodgeon Street, Fitzroy,

Melbourne N. 6,
(Australië).

H.J. van Buuren, 25 Lumeah Road, Caulfield North,

Melbourne S.E.7.

H.J. Hoppe, 247 William Street

Melbourne C.I.

Leo Brearley, 91 Abbott Str., Sandringham,

(Victoria, Australië).

F.J. Graf, 36 Fosbery Avenue, Caulfield North.
Melbourne S.E.7
(Australië).
Mej. Sylvia Grietje van Brummelen, Fern Tree Gully,
(Victoria, Australië).
Allen opg. door den Heer W.K.A. Burghardt,
Melbourne.
Dr. H. van Gent, Unie Sterrewag,

Johannesburg (Transvaal).
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