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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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In een nieuw kleed
Ons maandblad gaat met dit nummer zijn 40sten jaargang in, een feit, om even bij
stil te staan, een gebeurtenis, die bewijst dat ons Verbond, al heeft het de laatste jaren,
gelijk zoo vele vereenigingen, te lijden van crisis en bezuinigingsmaatregelen, uit
kracht van zijn mooi beginsel nog voldoende energie overhield om zich staande te
houden in de branding van den tijd.
Neerlandia bleef geregeld verschijnen en vormt, naar wij mogen veronderstellen,
nog steeds een der banden tusschen de leden en de besturen, tusschen Hoofdbestuur,
Groepen, Afdeelingen en Vertegenwoordigers, voor velen vaak de eenige band,
vooral indien zij in den verren vreemde gevestigd zijn. Maar gelijk iemand zich een
nieuw kleed aanschaft, omdat het oude versleten raakt, en een nieuwe uitrusting als
vanzelf tot nieuw opgewekt voortleven en verder streven prikkelt, zoo willen de
leden van een Vereeniging ook wel eens een verfrissching van haar orgaan, hun
lijfblad zien.
Het groote formaat met de bekroonde omslagteekening, in 1931 ingevoerd, bleek
op den langen duur niet te voldoen, vooral in verband met het gering aantal bladzijden.
Kleinere omvang met meer bladzijden inhoud zal denkelijk meer voldoen, vooral nu
het maandblad, in overleg met de Schefferdrukkerij, die het verzorgt, in moderner
opmaak verschijnt.
Neerlandia heeft nu meer den vorm verkregen van een tijdschrift dat, smakelijker
van uiterlijk, gemakkelijker zal worden bewaard en bij inbinding van een jaargang
ook een beter hanteerbaar boekdeel zal vormen.
Wij zullen ons beijveren om den inhoud met het verfrischte uiterlijk in
overeenstemming te houden en hopen, dat ook leden in verschillende oorden van
ons stamgebied, door ons op de hoogte te houden van wat er belangrijks in hun
omgeving met betrekking tot den Nederlandschen stam voorvalt, er toe zullen
medewerken om jaargang XL tot een geschiedboek van belangrijke werkzaamheid
op Dietsch stamgebied te stempelen.
DE REDACTIE.
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Algemeene Nederlandsche Kunsttentoonstelling 1936
Eigen kunst is eigen leven
Het streven van het hoofdbestuur, en naar 't hoopt ook dat van de groepen en
afdeelingen, is er steeds op gericht de middelen ter bereiking van het Verbondsdoel,
opgesomd in art. 4 der Verbondswet, afwisselend tot hun recht te doen komen.
Zoo is in 't afgeloopen jaar bijzondere aandacht gewijd aan de Nederlandsche
beeldende kunst, niet alleen die, welke binnen de grenzen van het stamland wordt
voortgebracht, maar ook de Vlaamsche en Afrikaansche en het werk van verspreid
wonende Nederlandsche en stamverwante kunstenaars.
1935 is het jaar geweest der inwijding van twee voortreffelijke musea, dat van
Berlage, aan de Stadhouderslaan in Den Haag verrezen, en het nieuwe Boymans te
Rotterdam, twee scheppingen, die zoowel de Nederlandsche bouwkunst als de
Nederlandsche geestkracht en kunstzin - en dat in dagen van crisis en tegenspoed op zijn schoonst doen uitkomen.
1935 is ook het jaar geweest der Rembrandttentoonstelling in Amsterdam ter
viering van het gouden jubileum van ons vermaard Rijksmuseum en van de
Vermeertentoonstelling te Rotterdam, welke beide de aandacht van de heele wereld
weder eens op onze gouden eeuw en zijn onsterflijke schilderscholen hebben gevestigd
en Neerlands naam op kunstgebied hebben bevestigd.
Nu mag de kunst der levende meesters wel eens een goede beurt hebben, want al
weten wij niet wat van de hedendaagsche kunstwerken, die in zoo overstelpend aantal
worden voortgebracht, zal beklijven, om latere geslachten van onze
twintigste-eeuwsche kunst blijvend te doen genieten, toch zullen er onder de vele
Nederlanders en stamverwanten, die penseel of beitel hanteeren, kunstenaars zijn,
die recht hebben op zelfstandige eigen waardeering, zonder altijd in de schaduw
gesteld te worden van gevestigde reputaties uit vroegere eeuwen.
De kunst is het onvergankelijk element in de vergankelijkheid der geslachten en
staat niet stil bij een kunstenaarsgeneratie of een bepaalde school, zij evalueert
voortdurend en schept telkens nieuwe uitingsvormen. Dat toonden andermaal - om
een nabij voorbeeld te noemen - verscheidene landen op de Wereldtentoonstelling
te Brussel, waar Nederland en Vlaanderen ook zoo goed vertegenwoordigd waren,
op het gebied zoowel van de oude als van de nieuwe kunst. Dat nu wil het
hoofdbestuur van ons Verbond dit jaar aan Nederland toonen in de drie voornaamste
steden van ons land. En het spreekt van zelf, dat daarbij de Afrikaners, die als jong,
opkomend volk ook een opmerkelijken vooruitgang in kunstvoortbrenging toonen,
waarvan de stamverwanten in Europa weinig of niets weten, ook betrokken worden.
De eerste taak was een werkcommissie te benoemen, die den omvangrijker
voorbereidingsarbeid zou ter hand nemen. Die werd toevertrouwd aan de heeren P.J.
de Kanter, voorzitter, K.E. Oudendijk, Willy Sluiter (voorzitter van het
schildersgenootschap Pulchri Studio te 's-Gravenhage) en C. van Son als secretaris.
Deze commissie besefte aanstonds, dat voor een zoo groots bedoelde
kunsttentoonstelling, waarin het beste wat de Nederlanders en stamverwanten op het
gebied der beeldende kunst thans vermogen, een waarborgfonds niet gemist kon
worden om het Verbond, welks geldmiddelen deze onderneming niet kunnen dragen,
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voor een tekort te vrijwaren. En het is verheugend te mogen vaststellen, dat de liefde
voor de kunst bij de ver-
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mogende Nederlanders nog brandt als een heilig vuur en tot uiting kwam in gul
toegezegde deelneming in het waarborgfonds, voor de bijeenbrenging waarvan de
heeren D.G. van Beuningen, J. Ed. Gerzon, P.J. de Kanter, Willy Sluiter en Th. M.
Th. van Welderen Baron Rengers hun naam als finantieele commissie van aanbeveling
leenden. Ook de Nederlandsche regeering verklaarde zich bereid om in een mogelijk
te kort bij te dragen.
Het denkbeeld bleek in velerlei kring, niet het minst onder de mede-belanghebbende
kunstenaars, zeer te worden gewaardeerd. En toen vast stond dat de geldelijke
weerstand voldoende kon worden geacht, toog de kunstcommissie aan het werk. Zij
werd samengesteld uit de volgende heeren: Willy Sluiter, voorzitter, J. Franken Pzn.
(graphicus), John Rädecker (beeldhouwer), Jan Sluyters en Prof. J.H. Wolter, aan
welk vijftal als secretaris werd toegevoegd de heer C. van Son. Zij toog aan het werk
om maatregelen te nemen, ten einde een verzameling kunstwerken van zoo hoog
mogelijk gehalte, dus een keurtentoonstelling, bijeen te brengen.
Het hoofdbestuur heeft inmiddels stappen gedaan om ook uit de stamverwante
gebieden een waardige vertegenwoordiging te verkrijgen. Te Antwerpen vormde
zich een sub-commissie, bestaande uit de heeren: Hip. Daeye (kunstschilder), Modest
Lauwerijs, voorzitter van Tak Antwerpen A.N.V. en Mr. Jozef Muls (conservator
van het Museum van Schoone Kunsten). Voor Zuid-Afrika verklaarde Dr. H.A.
Lorentz, Nederlandsch gezant en gevolmachtigd Minister, zich bereid om een
gemeenschappelijke inzending voor te bereiden. In Indië vond men Dr. H.
Lubberhuizen, secretaris van den Soerabajaschen Kunstkring bereid, die in overleg
trad niet het bestuur van den Bond van Ned.-Ind. Kunstkringen te Batavia om bijeen
te brengen wat door Nederlanders in onze Oost goeds op kunstgebied wordt gewrocht.
Naast deze inzendingen zal getracht worden uit Nederlandsche schilderskolonies
o.a. die te Parijs waardevol werk te doen zenden.
Van de grootste - na 1900 overleden beeldende Nederlandsche kunstenaars - zullen
enkele werken, als een daad van piëteit, ook worden tentoongesteld. Om de Dietsche
uitgevers van boeken en plaatwerken over Nederlandsche kunst in staat te stellen te
laten zien, wat de Nederlandsche drukkunst vermag, zal een kleine typografische
afdeeling aan de tentoonstelling worden toegevoegd.
Ter bekendmaking in wijden kring, dat wil in dezen zeggen over de geheele wereld,
verschijnt dezer dagen een sluitzegel, geteekend door den bekenden houtsnijder J.
Franken Pzn., lid der kunst-commissie, dat kosteloos wordt verstrekt aan allen, die
hun verlangen daartoe aan ons hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage, kenbaar maken
en door gebruikmaking ervan op hun brieven willen medewerken om onze Alg. Ned.
Kunsttentoonstelling onder de aandacht van zeer velen te brengen.
Ook reclameplaten zullen weldra verschijnen om achter winkelramen en van
aanplakborden tot een druk bezoek aan te sporen. Dat kan niet uitblijven daar de
toegangsprijs laag is gesteld, n.l. op 30 cent.
Met groote waardeering maken wij ten slotte melding van de toegewijde
medewerking der Museumdirecteuren in de drie steden, waar de tentoonstelling zal
worden gehouden en die de kunstcommissie bij het inrichten behulpzaam zullen zijn,
te weten de heeren Dr. H.E. van Gelder te 's-Gravenhage, D. Hannema te Rotterdam
en Jhr. D.C. Röell te Amsterdam.
De tentoonstelling zal worden gehouden te:
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's-Gravenhage in het nieuwe Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, van 29 Maart
- 26 April.
Rotterdam in het nieuwe Museum Boymans, Mathenesserlaan 18, van 2 Mei tot
31 Mei.
Amsterdam in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, van 6 Juni tot 28 Juni.
De welwillende beschikbaarstelling van zalen in deze musea stelt het hoofdbestuur
op zeer hoogen prijs.
De opening der Haagsche Tentoonstel-
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ling zal met eenige plechtigheid plaats hebben op Zaterdag 28 Maart. Een uitgebreid
eerecomité is in wording en zal binnenkort worden bekend gemaakt.
Het hoofdbestuur rekent er op, dat alle man van Neerlands stam in dezen zijn plicht
zal doen, want elk lid van het A.N.V. kan door propaganda te maken in eigen kring
onder vrienden en kennissen en door ten minste één der drie tentoonstellingen te
bezoeken, medewerken aan het welslagen van de onderneming, waarmee ons Verbond
weder - en ditmaal almee op het verhevenst gebied - zijn bestaansrecht en waarde
voor de verhooging der geestelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
stam kan bewijzen.

Sluitzegel, houtsnede van J. Franken Pzn.

Verzoek aan alle leden!
Naar aanleiding van de motie, welke op de jongste Groepsvergadering is aangenomen,
heeft het Bestuur van Groep Nederland een commissie benoemd om het
propagandavraagstuk te bestudeeren.
Overeenkomstig den, mede op die vergadering geuiten wensch, richt de commissie
nu tot alle leden het verzoek, hun denkbeelden omtrent hetgeen kan dienen tot
vergrooting van de bekendheid en den invloed van het A.N.V., aan de commissie
mede te deelen.
De commissie zal alle wenken dienaangaande ernstig overwegen.
K.E. OUDENDIJK, Voorz.
W. GOEDHUYS, Secr., Laan 34, 's-Gravenhage.
F. KROON.

Nederland
Prof. Dr. P. Geyl.
De benoeming van Prof. Geyl tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
heeft een bijzondere beteekenis, omdat daarmede de groote kenner van de geschiedenis
van den Nederlandschen Stam onderscheiden is. Hem danken wij immers het
Standaardwerk dat, met medewerking van heet A.N.V. uitgegeven, aan die
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geschiedenis gewijd is, het eerste werk, waarin het verband in den loop der eeuwen
tusschen Nederlanders in Nederland en in Vlaanderen in het licht gesteld wordt.
Aan Prof. Geyl zal het thans gegeven zijn in den intellectueelen kring der
Utrechtsche Studenten de kennis over die geschiedenis te verspreiden en te verdiepen,
een geenszins overbodige taak, daar in ons land omtrent de geschiedenis van onzen
stam, tengevolge van onkunde, zooveel wanbegrip heerscht.

Een Nederlander wereldkampioen schaken.
Na de schitterende overwinning van onze jongens op het voetbalveld van Dublin,
thans de overwinning van onzen landgenoot Dr. Euwe op het schaakbord:
Wereldkampioen schaken!
Het uitblinken van Nederland op velerlei gebied, wetenschappen, kolonisatie,
sport, enz. is zeer opmerkelijk. Wij denken hierbij bijv. ook aan de zware en
belangwekkende reis van den Heer en Mevrouw Visser-Hooft naar de Karakorum
in het afgeloopen jaar, ook aan den prachtigen tocht van den onderzeeër K XVIII.
Het prikkelt onzen nationalen trots, het wekt op tot navolging, het dwingt tot pogingen
om ook iets bij te dragen, om de roem van het Vaderland te verhoogen. Het
Nederlandsche volk kan zulke prikkels best verdragen, zonder schade voor zijn
karakter.
En wij mogen, zonder overdrijving, erkennen, hoe uit alles blijkt dat ons volk, met
zijn oude beschaving, nog altijd zijn waarde in de rij der beschaafde naties handhaaft
en daarom verdient niet onder te gaan. Dit heeft Nederland niet geheel in de hand,
wel ten deele.
Moge Nederland zich dezen plicht bewust zijn en blijven en er naar handelen.
d.K.
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Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
XXXIII.
De Compagnie begon, met behulp van de op de Oostkust van Voor-Indië gevestigde
kantoren, daar een geregelden handel. Zij ondervond daarbij veel tegenwerking van
de Portugeezen, die er ook grooten invloed hadden en te S. Thomé, dicht bij het
tegenwoordige Madras, een sterk fort bezaten. Ten einde eenheid in het bestuur te
krijgen en de ter kuste geplaatste ambtenaren beter te kunnen controleeren, werden
in 1610 al die kantoren onder het toezicht gesteld van een ‘hooft ende continueel
president van alle cantoren en plaatse van de Custe’; daarmede was het gouvernement
van Coromandel ingesteld. De eerste gouverneur was Jan van Wesick, een paar jaren
later opgevolgd door Wemmer van Berchem.
De vestiging aan de kust van Coromandel gedurende de eerste jaren is uitvoerig
beschreven in het academisch proefschrift van Dr. H. Terpstra ‘De vestiging van de
Nederlanders aan de kust van Coromandel’ 1911, waarin tevens is opgenomen een
rijke literatuuropgave, en ook in het werk van den vice-admiraal Mac Leod ‘De
Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid in Azië’.
Voor het tegengaan van de vijandelijkheden
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Cornelis Speelman

der Portugeezen werd in 1612, met toestemming van den Naik van Karnataka, te
Paliakata een fort gesticht ‘Geldria’, terwijl daar ook geregeld een stationschip op
de reede gehouden werd. Dit werd een tegenhanger van S. Thomé. Het was een zeer
wijze maatregel; dit bleek vooral spoedig daarna uit de waardeering van de vestiging
door de bevolking, die den Portugeezen niet goed gezind, maar bang voor hen was,
en nu een gevoel van veiligheid kreeg. Voor de Portugeezen is daarmede hun
ondergang op de Oostkust ingeluid. S. Thomé is door Paliakata overvleugeld. Na
een wisselvallige geschiedenis en na herhaaldelijk in andere handen te zijn
overgegaan, is het tenslotte door den Sultan van Golconda met den grond gelijk
gemaakt.
In Havarts ‘Op en ondergangh van Coromandel’ treft men een plattegrond van het
fort ‘Geldria’ en ook van de later om de stad Paliakata aangelegde vestingwerken
aan. De uitbreiding van de oorspronkelijke vestingwerken heeft plaats gehad niet
alleen tot betere bescherming van de Compagnies dienaren, maar ook van de
inlandsche schilders, wevers en verdere werkers, die
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aan de Compagnie leverden, zoowel tegen aanvallen van de Portugeezen als met het
oog op aanvallen van inheemschen, waarmede de stad, tengevolge van den
burgeroorlog in Karnataka en den lateren strijd van dat rijk tegen Golconda
herhaaldelijk bedreigd is geworden.
De overige loges of factorijen der Compagnie op de kust zijn niet versterkt geweest,
met uitzondering van Negapatnam, dat later door Van Reede tot Drakestein tot een
sterke vesting is gemaakt.
Een loge bestond in den regel uit een steenen ringmuur, waarin een of meer
toegangspoorten. Daar binnen bevonden zich de woning van het opperhoofd, die
gewoonlijk den rang van kapitein had, de verblijven voor de kooplieden, commiezen
en assistenten tot het kantoor behoorende, die voor de meestal zwakke militaire
bezetting, in hoofdzaak bestemd voor politiediensten en tegen aanslagen van
kwaadwilligen; ruime pakhuizen voor het opslaan van goederen en lokaliteiten voor
het in- en uitpakken, wegen en ter verzending gereed maken daarvan; open plaatsen
of pleinen tusschen de gebouwen en in den regel ook een flinke tuin voor het
opperhoofd; soms ook een begraafplaats; de laatste was zeer noodig, want de sterfte
was groot. De tuin en de begraafplaats waren vaak

Compagniesloge te Agra. (Naar een teekening in het Algemeen Rijksarchief).

gelegen buiten de omheining van de factorij of loge.
In Dr. Aalbers' belangwekkende studie over Rijcklof van Goens komen aardige
teekeningen van factorijen voor. De onderstaande prent, voorstellende de loge te
Agra (in het rijk van Hindoestan, een eind bezuiden Delhi, aan de rivier de Dzjoema,
een zijrivier van de Ganges) geeft een goed beeld van de inrichting. Het
meergenoemde boek van Havart geeft platte gronden van bijna alle loges, die de
Compagnie in Coromandel bezeten heeft. Hier is opgenomen die van de loge te
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Golconda, een der weinige, die evenals de loge te Agra in het binnenland lag; de
meeste lagen aan zee. De loge te Golconda was van belang met het oog op den
diamanthandel; later ook omdat men gaarne een resident had in de nabijheid van de
woonplaats van den Sultan.
De taak van het opperhoofd was veelzijdig en moeilijk. Hij had in de eerste plaats
toe te zien, dat tegenover de Compagnie geen onrechtmatige handelingen werden
gepleegd, en wanneer deze voorkwamen, daartegen beklag in te dienen. Dit vereischte
veel beleid, waarbij nog kwam, dat de ambtenaren, wegens onvoldoende bekendheid
met de taal, zich bij onderhandelingen vaak van tolken moesten bedienen, die lang
niet altijd betrouwbaar waren. Verder was het opperhoofd belast met het verkoopen
van de aangevoerde waren en het inkoopen van de voortbrengselen van het land, en
daarbij zooveel mogelijk de geldelijke belangen van de Compagnie te behartigen.
Werd de loge bedreigd dan moest hij optreden als militaire commandant, soms als
leider van een belangrijke expeditie, aan het hoofd van door de Compagnie gezonden
hulptroepen; zelfs wel als eskader-commandant.
Er is altijd veel geklaagd over geknoei: ‘particulariteyten en vuyligheden’ door
de dienaren der Compagnie. In hoofdzaak bestonden die daarin dat dezen, tegen het
strenge verbod in, eigen handel dreven en daarmede groote winsten behaalden, die
voor de Compagnie verloren gingen, en in het aannemen van fooien of geschenken
voor van hunne zijde be-
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toonde welwillendheid. Hoewel dit inderdaad een groot euvel is geweest, heeft de
Compagnie zelf daaraan toch veel schuld gehad. Zij betaalde zelfs hare hooge
ambtenaren, die een geweldige verantwoordelijkheid droegen, zoo schriel, dat zij
eigenlijk niet van hun salaris met bijkomende toelagen overeenkomstig hunnen rang
konden leven.
Bovendien waren die menschen geplaatst in een land, waar niets te bereiken viel,
wanneer men niet begon met

Plattegrond der Compagniesloge te Golconda. (Ontleend aan Havarts ‘Op en ondergangh van
Coromandel’).

het aanbieden van geschenken aan den vorst of zijne ambtenaren, waarbij men dan
nog soms openlijk ten antwoord kreeg, dat de ‘schenkage’ te klein was. Het personeel
der Compagnie bestond verder voor een gedeelte uit avonturiers, die wel kerels van
durf waren, maar nu juist niet tot de braafsten behoorden. Niettegenstaande zeer
krachtige pogingen is het den Bewindhebbers nooit gelukt dit kwaad geheel den kop
in te drukken.
De Compagnie heeft echter onder hare dienaren ook tal van mannen gehad, die
niet alleen uitmuntten door flinkheid en bekwaamheid, maar die ook door het hooge
zedelijke peil, waarop zij stonden, zelfs de bewondering van de, in mentaliteit zoo
zeer van hen afwijkende, Aziaten opwekten. Een van die mannen is geweest de
gouverneur en directeur van Coromandel Arent Gardenijs, die door zijn wijs en
krachtig beleid grooten invloed op de elkaar vijandige partijen in Karnataka bezat.
Herhaaldelijk heeft hij, in het belang der Compagnie, een openlijken burgeroorlog
weten te voorkomen. Door zijn toedoen verkreeg de Compagnie ook vergunning tot
het oprichten van een loge met het recht tot vrijen handel te Teganapatnam. Zooals
meer gebeurt heeft hij van zijn meesters, die hij zoo trouw gediend heeft, niet altijd
de behandeling ondervonden, waarop hij aanspraak mocht maken. Hij ligt begraven
op het kerkhof te Paliakata, waar zijn grafsteen nog aanwezig is.
Een ander was de opperkoopman van Henssen, die als commandant van Paliakata,
de stad met goeden uitslag verdedigd heeft, toen Karnataka door de troepen van
Golconda werd overstroomd en ook Paliakata werd aangevallen. Een gewezen
makelaar der Compagnie Si Rangga, een schatrijk, eerzuchtig Malabaarsch koopman,
heeft daarbij een allergemeenste rol gespeeld. De vice-admiraal Mac Leod vertelt in
‘De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid’ van Van Henssen onder meer,
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dat bij een gesprek tusschen den veldheer van Golconda, Moestapha, en Si Rangga,
eerstgenoemde zijn verwondering te kennen gaf, dat de Hollanders
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niet de zijde van Golconda hadden gekozen, want dat dat toch in hun belang was
geweest; en dat zelfs een schurk als Si Rangga toen geantwoord had, dat zij te eerlijk
waren om Paliakata, dat zij van den Naik van Karnataka in gebruik hadden gekregen,
aan den vijand te geven; dat men van hen kon leeren wat deugd (blijkbaar in de
beteekenis van karakter) was. Ook na de verovering van het geheele rijk van Karnataka
door den Sultan van Golconda toonde van Herassen zijn diplomatiek beleid door van
zijn vroegeren vijand, die nu meester in het land was geworden, zelfs nieuwe
handelsvoordeelen voor de Compagnie te verkrijgen. Tot de gouverneurs van
Coromandel heeft ook behoord de later zoo beroemd geworden Cornelis Speelman.
De Oost-Indische Compagnie heeft in haar goeden tijd ook daar prachtkerels aan het
werk gehad!
De bloei van Paliakata heeft geen stand gehouden; de handel heeft zich
langzamerhand naar elders verplaatst; en, wijl het wegens gebrek aan goed drinkwater
niet tegen een langdurige belegering bestand was, is het door toedoen van Van Reede
tot Drakestein later als residentieplaats van den gouverneur vervangen door
Negapatnam.
De Portugeezen bleven daar niet de eenige vijanden of concurrenten. Weldra
verschenen er ook andere kapers op de kust: Engelschen, Denen, Franschen. Met de
eersten heeft men zoolang mogelijk getracht - althans voor het uiterlijk - vrede en
vriendschap te onderhouden, omdat men in Europa geen vredebreuk aandurfde; de
Franschen waren den eersten tijd niet gevaarlijk; voor de Denen heeft men zich nooit
ongerust gemaakt. Hoewel het den Engelschen, vooral in de eerste jaren, niet om
grondgebied, maar alleen om handelsbelangen te doen is geweest, hebben zij toch
al spoedig het voorbeeld der Portugeezen en der Hollanders gevolgd, en waar noodig,
gezorgd voor versterkte posities. Kort na de verovering van S. Thomé door de
Hollanders hebben zij de nabijgelegen stad Madraspatnam tot een sterke vesting
gemaakt; veel krachtiger dan Paliakata.
Volgens Havart - als predikant in dienst van de Compagnie ter plaatse - was de
Engelsche Compagnie in het algemeen minder bang dan de Nederlandsche om geld
uit te geven, dat niet dadelijk rente opbracht. Ook met het uitdeelen van geschenken
was zij royaler, tot groote ergernis van de Nederlandsche ‘opperhoofden’, die zich
daardoor menige kans zagen ontgaan.
Onder de brave Nederlanders van die dagen zijn er ook hier velen geweest, die,
wanneer zij het met de Compagnie niet konden vinden, zich tot hare buitenlandsche
mededingers wendden, evenals ik in vorige artikelen over Brandenburg, Zweden en
Denemarken daarvan reeds voorbeelden heb besproken. Bakhuizen van den Brink
heeft in een studie over Isäac Lemaire (Studiën en Schetsen, 4de Deel) uitvoerige
mededeelingen gedaan over de onderhandelingen, welke deze te Parijs heeft gevoerd
om te komen tot een Fransche Oost Indische Compagnie; en hoe Lemaire daar een
heel gezelschap Nederlanders aantrof, die daar voor een overeenkomstig doel
aanwezig waren; onder meer een van de De Moucherons en zijn beroemde trawant
Joris van Spilbergen, de eerste Nederlander die later te Ceilon voet aan wal zette, en
die in 1614-'16 zijn merkwaardige reis voor de Compagnie door Straat Magellaans
maakte, door Mac Leod uitvoerig beschreven; ook de beruchte Algerijnsche zeeroover
Simon de Danser was daar van de partij. Maurits Wagenvoort noemt in zijn verhaal
over de Hollanders in Noordelijk Indië (Elsevier's Maandschrift 19....) ook
verschillende Hollandsche namen onder de eerste Engelsche pioniers in Indië en
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elders: Pieter Florisz. opende voor de ‘East Indian Company’ den handel op de kust
van Coromandel; Lucas Antheuniszoon en Jan Joosten werkten voor haar in Siam;
Jacob de Hollander in Agra; en zoo waren er meer.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
Van den Kalender Groot-Nederland 1936 zijn nog een zeer beperkt aantal
exemplaren verkrijgbaar. Wie hem nog niet heeft, bestelle hem nog heden.
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Ned.-Indië
Kolonisatie van Nieuw-Guinee
Een schrijver in het Engelsche tijdschrift Fortnightly Review heeft aanbevolen, het
zoo pijnlijke vraagstuk der ‘arme blanken’ in Zuid-Afrika op te lossen door deze
menschen af te stooten naar die samenleving der negers. Zoo weet ook in Ned.-Indië
een groep voor de behoeftige Indo-Europeanen - een gouverneur-generaal heeft hen
een struikelblok op den weg naar Indië's zelfstandigheid genoemd - geen anderen
uitweg dan de kampong, d.w.z. het opgaan in de Inlandsche samenleving, waarheen
de werkloosheid vele dezer ongelukkigen reeds dringt. Tegen dit onbarmhartige
stelsel hebben de beide kolonisatievereenigingen, die in Nieuw-Guinee werken,
overplanting naar dat bijna leege Nederlandsche gebied bedacht en sinds vijf jaren
uitgevoerd. Het zou een voortreffelijke oplossing zijn, indien de tijd ervoor rijp was.
Twee groote bezwaren zijn al dadelijk de onvoldoende verkenning van het land, die
thans ten deele (voor den zoogenaamden Vogelkop) door de vliegtuiger van drie
groote petroleummaatschappijen zal worden aangevuld en de slechte tijd voor afzet
van voortbrengselen. Dr. W.C. Klein, secretaris van het Nieuw-Guinea comité, die
dezer dagen van een reis ter vergelijking van het Australische met het Nederlandsche
deel van het groote eiland werd terug verwacht, is van meening, dat met kolonisatie
nog een tiental jaren moet worden gewacht. Ook dr. B. Vrijburg, die zelfs voor
Nederlanders kolonisatie in Indië bepleit, waarmede z.i. nog geen ernstige proef is
genomen, is na een bezoek aan de beide nederzettingen op Nieuw Guinee bij Hollandia
en Manokwari van oordeel, dat men nog wat moet wachten en liever elders in de
Oost, in het bijzonder in de Daïrilanden op Sumatra (bij het Tobameer) proeven moet
nemen met kleinen landbouw, tuinbouw, veeteelt en zuivelfabricage. Hij meent dat
men door goede organisatie, zeer goedknopen grond, voortbrenging in het groot,
regeeringssteun, goede werkkrachten, een beginkapitaal en goedkoop crediet, de
mededinging tegen Inlanders en Chineezen zal kunnen volhouden.
Het groote belang van dit vraagstuk springt in het oog. De vraag of het wenschelijk
is, dat zooveel Indo-Europeanen onder den druk der tijden voor den Nederlandschen
stam verloren gaan, zal men zeker niet met een licht hart bevestigend beantwoorden.
Bovendien vormen juist zij de groep, die voor bevolking van Nieuw Guinee, dat voor
Nederlanders ongeschikt is, in aanmerking komt. ‘Nieuw Guinee roept’ kozen
toevallig twee schrijvers tot titel voor vlugschriftjes, waarin zij aandacht vroegen
voor dit gebiedsdeel, dat twaalf malen zoo groot is als Nederland; waar alle
beschavingswerk nog moet geschieden - behoudens de bewonderenswaardige
uitkomsten, die de protestantsche en de roomsch-katholieke zending vooral in de
laatste tien jaren hebben verkregen - en dat als een uitkijkpost, eenmaal misschien
als een verdedigingssteunpunt ligt op het uiteinde van het Nederlandsche gebied aan
den Grooten Oceaan. Andere volken, die maar op de kaart hadden te kijken; die niet
dachten aan de geweldige afstanden en de ontzaglijke kosten eener kolonisatie van
dit eiland, vroegen: wat doet gij er mee? Japanners vestigden er zich, breidden die
vestigingen uit op plaatsen welker waarde Nederlandsche onderzoekers later erkenden
(Nabire, Sarmi, Momi) en drijven handel op Japan met kleine schepen, die door lager
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eischen gemakkelijk met de voortreffelijke, maar duurder werkende Nederlandsche
kunnen wedijveren.
Terwijl de Indo-Europeanen èn door de omstandigheden, èn omdat zij aan het
klimaat gewend zijn, ook wegens de betrekkelijke nabijheid van Nieuw Guinee en
de mogelijkheid zich daar een zelfstandig bestaan te verschaffen, voor
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deze kolonisatie in het bijzonder aangewezen schijnen, is het teleurstellend, dat hun
vestiging geen betere uitkomsten heeft opgeleverd. Noch zijzelf, die in grooten getale
(verhoudingsgewijs) terugkeeren, noch de besturen der vereenigingen, die dit mooie
werk vijf jaren voortzetten, zijn tevree. Waaraan ligt dit?
In de eerste plaats aan den (noodgedwongen) te kleinen opzet. De Japanners werken
met een kapitaalkrachtige maatschappij, die bovendien een, naar het schijnt,
onbeperkter regeeringssteun geniet. Daardoor konden zij zich bijv. in de streek bij
Sarmi nederzetten, welker vruchtbaarheid een Duitsch deskundige in een verslag aan
de ‘Vereeniging Kolonisatie N-G’ roemt, doch die alleen met veel kapitaal kan
worden ontgonnen. Zelfs zij hebben het daar blijkbaar niet gemakkelijk, te oordeelen
naar de groote beloften, die zij doen om ook Nederlandsche kolonisten tot zich te
lokken. De Nederlandsche kolonisatie, die uit vrijwillige bijdragen en lidmaatschappen
bekostigd wordt, is daarentegen van het begin tot het eind een zich-behelpen.
Voertuigen, met uitzondering van een paar sloepen, zijn er niet. Wegen en bruggen
ontbreken of zijn onvoldoende. Men bezit geen kunstmest tot verbetering van de
vaak schrale gronden.
Dakbedekking moet worden verkregen uit oude petroleumblikken. Wij lezen in
het orgaan ‘een kolonist zou dol-gelukkig zijn met 200 m. oude pijpen. Kan de een
of andere ijzerhandel hem daaraan wellicht helpen?’ Hoe noodig voor het werk zijn
niet motoren! Met ongelooflijk veel inspanning en volharding heeft de heer Ebeli
bij Hollandia een zagerij en 'n koffiebranderij in elkaar gekregen. Te Manokwari is
zelfs niet gezorgd voor behoorlijk onderdak voor nieuw aangekomenen, iets wat toch
wel allereerst in orde mag zijn en bij Hollandia ook in orde is. De voorbereiding laat
in zeer veel opzichten te wenschen en daaronder lijden de gezindheid in de
nederzetting, de stemming, waarmee men de vele teleurstellingen, de eenzaamheid,
de ontzaglijke verveling draagt. En het ontzag voor den leider. In een der beide
kolonies waren misbruiken ingeslopen, die tot ontslag van den bestuurder aanleiding
gaven. In de andere had de leider zich veler genegenheid verworven, maar miste hij
toch de eigenschappen of de middelen voor een krachtig bewind. Aan de eene zijde
bedreigden hem ‘jonge kolonisten, die zich aan geen gebod stoorden, in het geniep
geholpen door een paar ouderen, aan den anderen kant vond hij de vereeniging, die
om uitkomsten vroeg’. Aldus het orgaan der vereeniging zelf. Diep teleurgesteld in
zijn medekolonisten, verloor hij den lust, zijn taak voort te zetten. Het Bestuur der
K.N.G. heeft in de jaarvergadering van verleden jaar ruiterlijk zijn fouten en
vergissingen erkend. Maar van de kolonisten vernam men niets van zulk een
bekentenis! Wat - om bij de Hollandia te blijven - de leider alzoo van hen te verduren
had, blijkt uit zijn verslagen. Er was lijdelijk verzet, voorgewende ziekten en een
‘mode om uit te zien naar andere terreinen’, voor welke ‘mode’ intusschen goede
redenen bestonden. Over het algemeen was de geest in de kolonie slecht. Enkelen
waren 20 dagen in het werk ten achter, bijv. omdat zij liever meubels voor zichzelf
maakten, dan hun winkelschuld te betalen met arbeid voor de gemeenschap. De een
blijft van den arbeid weg om zijn misnoegen te toonen, een ander, omdat hij voor
zijn vrouw de wasch wil doen. Een paar jongens mogen van hun vader niet voor de
gemeenschap werken, voordat het eigen huis af is, anderen gaan bridgen en dobbelen
en houden zich ziek. Vrijwel alle perceelen der candidaat-boeren werden
verwaarloosd, tengevolge van het verbod, Papoea-arbeid te gebruiken anders dan
voor het openhakken van het terrein en voor het vervoer. Toch is de verplichting der
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kolonisten, zelf hun grond te bewerken niet alleen natuurlijk, maar ook noodig tot
voorkoming van ongewenschte toestanden als op Java heerschen. Dat zulke regelingen
gemaakt worden in hun eigen belang, willen echter de meesten niet inzien. De
zelfgenoegzaamheid der kolonisten ondermijnt de tucht, wat noodlottig is voor de
regeling van het werk en de opleiding. Afspraken en schriftelijke be-
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loften worden niet gehouden. Het verschil van godsdienst veroorzaakt gaandeweg
meer moeilijkheden. En er is een ‘volkomen gemis aan saamhoorigheid’. Ten bewijze
hiervan werd o.a. aangevoerd, dat de kolonisten een neiging hebben om uit te
zwermen, zoodat bij Manokwari ten hoogste 400 kolonisten zich verspreidden over
20.000 ha., iets wat bij Hollandia alleen door natuurlijke grenzen werd belet. Zou
men hieruit opmaken, dat de avonturiersgeest er dus wel inzit, voor den samenhang
eereer kolonie, het vervoer, onderwijs, landbouwkundige en geneeskundige
voorlichting, coöperatieven koop en verkoop kan die avontuurlijkheid toch niet
worden toegelaten. Het ergst is echter, dat ook waar de kolonisten binnen een beperkt
gebied blijven, er van gemeenschapsgevoel bitter weinig te bespeuren valt.
Orde en tucht worden thans ingevoerd. Te Manokwari wordt de arbeid van Papoea's
evenzeer beperkt als bij Hollandia. Ook hier is een ‘herordeningsplan’ opgesteld.
Het Bestuur der K.N.G. erkent, het verschil tusschen leer en wezen miskend en niet
genoeg gerekend te hebben met de menschelijke natuur.
Hoe het zou kunnen zijn, leert men bij de Japanners, die het zelfs in de oerbosschen
der Amazone uithouden. Zij bezitten blijkbaar een bijzondere geschiktheid voor
aanpassing bij een tropisch klimaat naast speurzin voor bruikbare terreinen, doch
daarbij komen toch andere eigenschappen. Zij vormen in den vreemde, zoowel als
thuis, één aaneengesloten geheel. Zooals er één denkt, denken allen. Eenzelfde geest
bezielt hen; zij werken voor zichzelf door te werken voor elkaar, stellen hun persoon
achter bij den dienst van de kolonie, van het vaderland. Zij cijferen, zooals Sadao
Araki in ‘De Roeping van Japan’ eischt, zichzelf weg en stellen zich uitsluitend in
dienst van de openbare zaak.
Is het mogelijk, zulk een krachtig gemeenschapsgevoel aan Europeanen in te
prenten? In Rusland wordt het beproefd, de uitslag is twijfelachtig. In Duitschland
is veel bereikt door een dwang, waarmee men bij Nederlanders niet behoeft aan te
komen. Waardoor mislukte de Nederlandsche kolonisatie te Pinos in Argentinië?
Doordat de meeste kolonisten alles in het nieuwe land vergeleken bij hoe zij het thuis
hadden, dus niet doordrongen waren van het besef, een nieuw leven te beginnen.
Met de oude gebruiken konden zij ook hun zelfgenoegzaamheid niet opzij zetten,
bleven zij opgesloten in hun kringetje en geen tucht dwong hen, of zou vermoedelijk
bij machte zijn geweest hen te dwingen, om met en voor de gemeenschap te leven.
Wat Nieuw Guinee betreft, zijn de beste kenners van land en toestanden van oordeel,
dat niet de geschikte menschen werden uitgezonden, terwijl juist nergens zoozeer
de beste man noodig is als op Nieuw Guinee. Vandaar in 't vervolg een scherper
uitverkiezing. Uitmuntend! Doch daarmee verdwijnt de beteekenis van Nieuw Guinee
als toevluchtsoord voor de mislukten op Java, die uiteraard niet tot ‘de besten’
behooren en nog minder, zooals ook is voorgesteld, in staat zijn om een waarborgsom
te storten.
Indien wij goed zien, zal de taak der Nieuw-Guineesche kolonisatie-vereenigingen
van aard veranderen. Het gaat boven haar macht, de kolonisatie in dat wilde land te
ontwikkelen en tegelijkertijd te voorzien in de overplanting van werkboze of
behoeftige Indo-Europeanen van Java. Dit belang zal aan anderen moeten worden
overgelaten, terwijl de beide vereenigingen, terdege hervormd in overeenstemming
met de ervaring van vijf jaren, bij strenge uitverkiezing der kolonisten, dus beperking
van haar werk, den arbeid wellicht nog zullen kunnen volhouden totdat de thans in
't groot ondernomen verkenningen beter geschikte terreinen zullen hebben aangewezen
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en gegevens hebben verstrekt, die den aanleg van vliegvelden toelaten. Het vliegtuig
moet N. Guinee ontsluiten. Nu de aandacht van landgenoot en vreemdeling op dezen
uithoek van het eilandenrijk is gevestigd en de aandrang van den vreemdeling
toeneemt, zal het Nederlandsche volk niet langer het verwijt willen dragen, dat het
een taak verwaarloost, die de geschiedenis het heeft opgelegd. H.S.M. v.
WICKEVOORT CROMMELIN
Lid ‘Nieuw Guinea Studiekring’.
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West-Indië
Een gids door de Caribische wereld

Curaçao: Nederlandsch-Caribische bouwtrant.

Een der beste middelen om het gevoel van stamverwantschap te verlevendigen en
te verstevigen - wij hebben het herhaaldelijk betoogd - is bezoek aan de
Stamverwanten, het bereizen van de gebiedsdeelen, ook de ver afgelegene, van den
Nederlandschen Stam.
Voor de Nederlanders in engeren zin komt daar dan nog de plicht bij zoo mogelijk
de overzeesche gewesten in den gezichtskring te betrekken. Voor Ned.-Indië behoeft
te dien opzichte niet zooveel reclame te worden gemaakt; de velerlei
familiebetrekkingen tusschen Nederland en de Oost en het verbeterd, vermeerderd
en versneld verkeer, hebben den band tusschen beide reeds zooveel nauwer
toegehaald. Maar de West is nog altijd het stiefkind en het aantal Nederlanders, dat
Suriname en de Antillen bezoekt, of er op andere wijze betrekkingen mee aanknoopt
en onderhoudt, is nog zeer gering. Daarom juichen wij de verschijning toe van een
‘reismakker naar West-Indië’, onder den naam Antilia, samengesteld door Mr. W.J.
van Balen en smakelijk uitgegeven door de firma Van Holkema & Warendorf.
De schrijver van dit rijk verluchte werkje van 200 bladzijden heeft zijn gidstaak
breed opgevat, hij heeft zich niet bepaald tot het Nederlandsche gebied in de West,
maar ook de omringende Amerikaansche kustlanden, waarmee Curaçao en Suriname
natuurlijk zoo velerlei aanraking hebben en van welke ze den invloed ondergingen
en nog ondergaan, in zijn beschouwingen betrokken. En dus neemt hij ook
geschiedkundige aanloopjes tot zijn land- en volkenkundige beschrijving van zijn
rondreis door dezen Archipel, waartusschen hij tal van practische raadgevingen
inlascht voor de toeristen, die hem in gedachten volgen en van wie hij hoopt, dat ze
het werkje ook eenmaal in de praktijk zullen gebruiken als ze met de geriefelijke
booten van de K.N.S.M. midden-Amerika bereizen, geriefelijker dan de hulkjes,
waarmede Columbus het ontdekte toen
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hij in 1492 de eilandjes, die hij het eerst aandeed, voor Ante-ilba aanzag, d.w.z.
voor-eiland, dat aan Japan en China vooraf moest gaan. Vandaar de naam Antilia of
Antilla. Dat Columbus niet de eerste Europeaan is geweest, die voet aan wal zette in
de ‘nieuwe wereld’, kan men nalezen in Van Balens vluchtige aanteekeningen over
‘Middeleeuwsche legenden over de Antillen’.
Uit den aard der zaak zullen de Nederlandsche lezers vooral belang stellen in de
hoofdstukken over Suriname en zijn buren, Curaçao, de Caribische viersprong en
de Zijsprong naar Aruba, die voor den kenner van onze West wel geen nieuws
bevatten, maar juist voor den toerist net genoeg om zijn weetgierigheid en
belangstelling te prikkelen.
Jammer, dat enkele onnauwkeurigheden het overzicht ontsieren. Zoo heeft Abraham
Crijnssen niet in 1670 maar in 1667 Suriname veroverd, in de regeeringswijk van
‘het knusse Paramaribo’ staan wel een paar 18de eeuwsche gebouwen van baksteen,
maar geen ‘stadhuis’, en dat ‘elk’ huis er een balkon heeft met een fleurig
bloemenrekje, is te veel gezegd. Enkele drukfouten, als Poetepantje (een brug) voor
Poelepantje en Parrarrivier voor Pararrivier, zullen we nu maar niet te streng
aanrekenen. Bij het wijzen op den ouden zeemuur langs den oever, wanneer de
mailboot Georgetown (Demerara) nadert, had wel mogen worden vermeld, dat die
muur door den Nederlander Hora Siccama is gebouwd.
Misschien kan een en ander worden verbeterd en aangevuld in een tweeden druk,
dien wij stellig van dit in onderhoudender trant geschreven werkje verwachten, dat
den prijs van f 1.50 ten volle waard is. Moge het beantwoorden aan zijn doel:
Nederlanders en stamverwanten een gids te zijn voor de nog veel te weinig bekende
en bezochte Nederlandsche gebiedsdeelen in West-Indië.
v.S.
Neerlandia in zijn nieuwen vorm lijkt ons zeer geschikt om het aan een
vriend of kennis ter lezing te geven; wellicht leidt dit tot het werven van
een nieuw lid!

Vlaanderen
Jubileum van den Bond van Vlaamsche Tooneelschrijvers
In Antwerpen is sedert twee jaar op de Minnebroedersrui een museum van Vlaamsche
letterkunde geopend. Het is gevestigd in een voorname patriciërswoning als een klein
paleis, dat, aan Antwerpen geschonken, thans op vorstelijke wijze door de stad in
dienst is gesteld der cultuur van Vlaanderens herboren volk. Men kan in de stad der
Sinjoren nog royaal zijn.
Het 25-jarig jubileum van den Bond van Vlaamsche Tooneelschrijvers werd er
op 15 Dec. herdacht met een samenkomst, waaraan ook door enkele stichters werd
deelgenomen, onder wie voorz. Lodewijk Scheltjens, de populaire man, die een
openingsrede hield, waarin lotgeval en actie van de Ver. werd geschetst. Veel werd
bereikt, meer is te verrichten. Officieele erkenning van haar belangrijkheid is thans
verkregen.
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Hierna sprak de Haagsche dichter en dramaturg August Heyting, die de broederlijke
groeten van den Bond van Nederl. Tooneelschrijvers overbracht. Hij stelde verheugd
de instelling van Vlaamsche regimenten vast, maar een klein volk heeft ook het
geestelijk warpen zijner cultuur van noode, vooral zijn lied en zijn tooneel. Dit laatste
is voortbrengsel der uiterste inspanning van zijn saamwerkende krachten. Holland
en Vlaanderen moeten elkander steunen, elkaars stukken spelen, waarmede een
gelukkig begin is getroffen. In het bijzonder de jeugd moet ontvankelijk gemaakt
voor letteren en tooneel.
Dichter Firmin van Hecke sprak namens den Minister van Onderwijs. Een subsidie
aan den Bond is door de regeering toegezegd, een schoon jubileumgeschenk. De
heer Van Hecke besprak het belangrijk contact tusschen schrijvers en volk en wees
de tooneelschrijvers op de nieuwe wegen, film en radio, die ook nieuwe middelen
van bestaan scheppen.
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Namens de Ver. van Vlaamsche Letterkunde hield mr. Jozef Muls geen gloedvolle
rede over de machtige werking van het toonel, welke alle andere genres te boven
gaat. Te hopen valt, dat die machtige werking den schrijvers van Noord en Zuid meer
zal worden gegund, anders hebben zij er niet veel aan.
De heer Willem Schepmans, voorz. van den Bond der Vlaamsche
rederijkerskamers, toonde aan, dat de liefhebberijgezelschappen in dit opzicht vrij
uitgaan, zij zullen hun eigen schrijvers krachtig blijven steunen.
De heer Fr. Haepers bracht hulde namens het Alg. Kath. Vlaamsch Tooneelverbond.
Hierop sprak de nieuwe bestuurder van den Koninklijken Ned. Schouwburg te
Antwerpen, Joris Diels, een rede uit, welke een verweer leek op een scherp stuk van
Ernest Schmidt in De Dag over de verwaarloozing en onderschatting der Vlaamsche
tooneelschrijvers. Hierin schreef Schmidt o.a.: ‘Er is de Vereeniging van
Letterkundigen, en er is de Bond van Tooneelschrijvers, zooals er de dag is en de
nacht. De Vereeniging staat in het zonnetje, heeft gezag, macht en invloed, de Bond
heeft helaas niets van dit alles. Diels nu meende, dat de Vlaamsche tooneelspeelkunst
zich in snel tempo tot Europeesch peil heeft opgewerkt, en de schrijvers hierbij zijn
achtergebleven. Hij erkende echter, dat meer oorspronkelijke stukken moeten
opgevoerd en verwachtte voordeel van het advies van den Bond.
Het volgende programpunt was de opening van een tooneeltentoonstelling in een
benedenzaal van het museum met een trouwhartige en geestige rede van den
Antwerpschen schepen van onderwijs, den heer Eeckelers, die het dwaze gebrek aan
vertrouwen der Vlamingen in hun eigen tooneelschrijvers gispte, een gebrek, door
August Heyting later aan het feestmaal ook voor de Hollanders onderstreept en met
voorbeelden gestaafd.
Daarna was het woord aan den even ijverigen als bekwamen conservator van het
museum, schrijver Lode Baekelmans, en aan den ondervoorzitter van den
Tooneelschrijversbond, den heer Jan de Schuyter.
Na een rondgang door het museum vereenigde men zich aan een gezellig banket,
met rake toespraken, waarin o.a. de inrichters van het jubileum, secr. Aimé de Cort,
en Jan de Schuyter, benevens de Nederl. afgevaardigde gehuldigd werden en de
bekende zangers Crabbé en Bogaerts zoowel als akteur Van Ryn hun kunst ten beste
gaven, en de slagvaardige Jaac Ballings toegejuichte en meegezongen liedjes zong
op velen der aanwezigen, begeleid door den tooneelschrijver Putman.
Vervolgens begaf men zich naar ‘den poesje’ (o oude spelling!) op het verweerde
St. Niklaasplein, waar de leeuw van Vlaanderen zich geweldig weerde en stapels
lijken op het slagveld ophoopte.
Daarna bracht men een bezoek aan de schilderachtige lokalen van rondom het
pleintje gelegen kunstenaarsvereenigingen, ging onder deskundige leiding de
grootsche ventilatiewerken van den Scheldetunnel bezichtigen en werd gastvrij in
Roxy ontvangen, waar de Vlaamsche filmproducent Jan van der Heyden de verfilming
aankondigde van ‘De Wonderdoktoor’.
Een, zoowel wat dekors, kostuums en spel betreft, voortreffelijke vertooning van
Ben Johnson's satirieke ‘Volpone’ onder leiding van Joris Diels in den Nederl.
Schouwburg besloot den schitterend geslaagden dag. Deze Schouwburg is de
voornaamste van Vlaanderen.
Het Alg. Nederl. Verbond wenscht den Bond van Vlaamsche Tooneelschrijvers
nieuwen groei en bloei.
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Tak Brussel.
In overleg met den Opvoedkundigen Dienst van de Kon. Musea voor Kunst en
Geschiedenis, in het Jubeljaarpark, sprak prof. dr. De Vis, Hoogleeraar aan de
Universiteit te Leuven, 15 December voor de leden van Tak Brussel van het A.N.V.
over ‘Volk en Kunst in Abessinië’. Spreker, die een uitstekend redenaar is en zijn
onderwerp volkomen beheerscht, had veel bijval. Ook maakten talrijke aanwezigen
van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan de tijdelijke tentoonstelling
van Abessijnsche kunst in hetzelfde Museum. Voor de vriendelijke samenwerking
dient het betrokken bestuur hartelijk te worden dank gezegd.
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Vlaamsche taalwacht opgericht.
Op aanstichting van den voorzitter van Tak Brussel van het A.N.V., den heer M.J.
Liesenborghs, is dezer dagen, door het Verbond van Vlaamsche Kultuurvereenigingen,
in beginsel besloten tot de oprichting van een Vlaamsche Taalwacht. Deze zal zich
uitsluitend bezig houden met de zuivering van onze door de meeste ambtelijke
diensten en ook door groote niet-ambtelijke lichamen in België vaak deerlijk
mishandelde taal. Voeling zal gezocht worden met de Vereeniging voor Algemeen
Beschaafd (Nederlandsch) en verschillende op dit gebied gezaghebbende personen,
ten einde deze zuiver taalkundige actie met de meeste doeltreffendheid te kunnen
inzetten en doorvoeren. De Vlaamsche Kultuurvereenigingen die zich met dit plan
hebben vereenigd, zijn: het Davidsfonds, de Vlaamsche Toeristenbond, de Vlaamsche
Oud-Strijdersbond, het Vlaamsche Economisch Verbond, het Vlaamsche Kruis en
het Vlaamsche Verbond voor Brussel die, samen, ruim 300.000 leden tellen.

Verbondsarbeid.
De Afd. Boekverspreiding kon onlangs voldoen aan het verzoek van een
Zuidafrikaanschen onderwijzer te Christiana (Transvaal), om enkele wandplaten
voor zijn school. Een flink aantal werd gezonden; hier volgt een uittreksel uit den
brief van den heer Hauptfleisch:
‘Baie, baie dankie vir die muurplate, wat ek gister van Bloemfontein gekry het.
Hulle is pragtig. Ek gaan hulle vanmiddag ophang en wens al dis môre oggend om
te sien hoe die Afrikanertjies hulle oë sal rek. Net jammer dat ek nie in staat is om
al die plate te kan verduidelik nie. Ek wonder wat ons Direkteur en Inspekteur daarvan
sal sê as hul by end van hierdie maand ons skool 'n besoek sal bring.
Nogmaals baie, baie dankie vir die plate. Dit is baie gaaf van U’.
De heer Hauptfleisch heeft vermoedelijk eenige moeite de platen betreffende het
Nederlandsche polderlandschap uit te leggen. Wij bezitten niet de beschrijvingen,
die bij de schoolplaten behooren. Kan een onzer leden ons wellicht aan eenige
beschrijvingen bij de platen van Noordhoff helpen? Welke het zijn doet er niet toe
- zij komen altijd wel te pas.

Fransch Vlaanderen
Het St. Nikolaasfeest in gevaar
De viering van het overoude St. Nikolaasfeest wordt in Fransch Vlaanderen bedreigd.
Menschen, die maar flauw voelen voor zulke kostelijke overleveringen, of.... die
misschien haar macht over den volksgeest duchten, trachten den edelmoedigen
bisschop te vervangen door het Amerikaansche kerstmannetje met zijn sulligen
glimlach en bolle ronde pimpelaarswangetjes. Zooveel eeuwen lang is in de
Nederlanden de goede heilige vereerd, dat men haast niet kan gelooven, dat hij een
Griekschen en geen Vlaamschen naam droeg. Reeds in het begin der dertiende eeuw
gaf men in Oost-Vlaanderen den geliefden naam aan de gemeente Sint Nikolaas, die
tot grooten bloei moet zijn gekomen, te oordeelen naar haar marktplein van 3
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Hectaren, het grootste van de Zuidelijke Nederlanden. Sint-Nikolaasgebruiken hebben
in Engeland tot den tijd van Koningin Elisabeth, in Duitschland tot de negentiende
eeuw bestaan. Het door Elisabeth afgeschafte gebruik van den ‘Jongens-bisschop’
is veel later toch herleefd. St. Nikolaas is beschermheilige geweest van Rusland.
Maar al moge hij zijn vereerd door Oost en West, hij is bovenal een Nederlandsche
heilige. Misschien als beschermer der zeelieden en kooplui, meer nog als vriend der
kinderen, bovenal als beschermgeest van het gezin.
In Nederland bleef de 5de December een volksfeest, zooals wij er geen ander
kennen. In België heeft de heilige de liefde van het volk niet verloren. Maar in
Frankrijk richt het centralisatiestreven, de zucht, alles van de hoofdstad uit te regeeren
en te bedisselen, verwoestingen aan tot in het paradijs der kinderen. De edele figuur
van den bisschop moet worden vervangen door den min of meer potsierlijker Santa
Claus, verbastering van den Sinterklaas der Hol-
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landsche kolonisten en in Amerika gedachteloos overgenomen voor de
Kerstmis-viering. Of erger nog: door ‘Sint Januarius’, een nuchter denkvoortbrengsel,
bedeeld met de taak, geschenken te geven. Alleen maar om alles wat aan heet oude
stamleven herinnert, uit te wisschen! Dat men de beteekenis van het feest in Frankrijk
heel goed begrijpt, blijkt bijv. wel uit het uitvoerige artikel, dat Larcusse eraan wijdt
bij een afbeelding van het beroemde schilderij van Jan Steen. Het is wel vreemd, dat
noch Oosthoek, noch Winkler Prins er ook maar van reppen!
Het verheugt ons, tegen de ontaarding van het mooie gebruik in een Fransch blad
maar met een Vlaamsch hart, de ‘Cri de Flandres’ een warm betoog te lezen van mr.
Nicolas Bourgeois. Hij komt - zegt men misschien! - op voor zijn eigen schutspatroon,
maar tegelijk dan toch voor Vlaanderen, voor de Nederlanden! De veranderingen,
waarnaar men streeft, noemt hij gevaarlijk en den volksgeest onwaardig. Gevaarlijk,
omdat Sint Nikolaas het feest is van het gezin. Het gezinsleven geeft aan alles, ook
aan schijnbare kleinigheden, wijding, versterkt den gemeenschapsband. Dit oudste
der Nederlandsche feesten is naar zijn meening van onschatbare waarde voor het
behoud van het stamgevoel. ‘De goede heilige’, zoo schrijft mr. Bourgeois, ‘heeft
hier burgerrecht verkregen; hij is genaturaliseerd, ja hij bezit vorstelijke waardigheid.
Hij getuigt van de geestelijke eenheid der Nederlanden en is in Frankrijk zelf een
vertegenwoordiger van de noordelijke gezindheid der provinciën van het noorden
en het oosten. Door een ander in de plaats te stellen van dezen volksheilige, tracht
men overleveringen, die men niet rechtstreeks kan tegengaan, in een andere bedding
te leiden. Daartegen moeten wij ons met alle krachten verzetten. Wij moeten zulke
feesten behouden, welke gedurende eeuwen zijn samengegroeid met onze levensen wereldbeschouwing en die zoo hooge opvoedende waarde bezitten. Wat zou er
worden van onze gezinnen, waarop wij zoo terecht trotsch zijn, indien men zulke
gebruiken prijsgaf, die in onze gewesten en voor onzen stam tot een behoefte van
den eersten rang zijn geworden?’
Het doet goed, het warme pleidooi van dezen vriend van Vlaanderen te lezen, al
is het in het Fransch gesteld, omdat reu eenmaal helaas de Nederlanders daarginds
tengevolge van de zoo lang en zoo sterk opgedrongen verfransching hun taal moeilijk
lezen. Welaan! de lezerskring is des te wijder en de kans dat men de wenken van
den schrijver ter harte neemt, des te grooter. En zou in ons noorden de waarschuwing
van mr. Bourgeois geheel misplaatst en onnoodig zijn? Er is hier altijd nog veel lust
tot navolging om niet te zeggen naäperij van naburige volken. Hetgeen des te dwazer
is tenopzichte van het Sint-Nikolaasfeest, omdat dit veel meer dan andere geschikt
is, elders te worden overgenomen en ongetwijfeld met goed gevolg van Nederland
uit in de stamlanden kan worden bevorderd en aangemoedigd.
H.S.M. VAN W. CROMMELIN.

Vlaamsche wedstrijd
Het Vlaamsch Verbond van Frankrijk heeft als middel ter populariseering van zijn
streven wedstrijden uitgeschreven op het gebied van de taal, den zang, het tooneel,
de geschiedenis en de folklore.
De opgaven betreffen het vertalen van liederen van Edmond de Coussemaker en
Prof. R. Despicht in het Fransch en het overbrengen van enkele Fransche liederen
in het Nederlandsch. Ook kan men deelnemen aan een wedstrijd in het vervaardigen
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van een stuk Nederlandsch proza of gedicht en een tooneelstukje. Vervolgens is er
een afdeeling voor het componeeren van een Nederlandsch lied en verder behooren
opstellen over een geschiedkundig of folkloristisch onderwerp tot de opgaven.
Alle Vlamingen in Noord-Frankrijk kunnen er aan deelnemen. Prijzen zijn
uitgeloofd door de heeren H. van Hofweghen, R. van Torhoudt, Prof. C. Looten,
H.L. Dubly, M.J.H. Serive Loyer en het Davidfonds.
Inzendingen moeten geschieden vóór
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1 Juli 1936 aan den heer R. Despicht, Rue de Watou te Steenvoorde, die op aanvraag
gaarne het uitvoerige programma zendt.
Met ingenomenheid maken wij van dit middel tot verlevendiging van den
Vlaamschen geest in den ‘Westhoek’ van Neerlands taalgebied melding.

De Lion de Flandre.
No. 40 van dit Fransch-Vlaamsch maandschrift bevestigt den indruk der voorgaande
aflevering, dat de redactie het ‘rechts, richt U’ in toepassing blijft brengen. Het brengt
dus verscheidene bijdragen in het Nederlandsch.
Zoo schrijft prof. R. Despicht over Spreekwoorden van Tisje Tasje, den bekenden
leurder en ‘vermaarden kluchtenaar’, die ook telkenjare weer zijn oolijken almanak
rondbrengt
Prof. Dr. J. Coppens bespreekt waardeerend een nieuw boek over het Oude
Testament van Kanunnik Van Tichelen, en dan volgt het verslag van een onderhoud
met Dr. Willem Pée over Nederlandsche Dialectgeographie, waarin het werk op dit
gebied van mannen als de hooggeleerden Blancquaert, Grootaers en Kloeke in het
licht wordt gesteld.
Hiermede zijn nog niet eens alle in het Nederlandsch gestelde bijdragen genoemd.
En wat mede voldoening geeft is, dat het door L. de Wyck in het Fransch geschreven
hoofdartikel een uitvoerig overzicht geeft van wat Groot-Nederland, dus Afrika,
Nederland en Vlaanderen tegenwoordig op het gebied van de rolprent tot stand
brengen.
No. 41 opent met een verhandeling over ‘Les leçons du Congrès de Malo’, d.i. het
twaalfde van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, waaruit we vernemen, dat het
Vlaamsch meer en meer in Noord-Frankrijk gehoord wordt en dat ook het Vlaamsch
tooneel er vorderingen maakt (genoemd worden De Boerenzoon van Toerkonje en
De Vrederechter). De welkomstrede van den burgemeester van Malo werd in het
Nederlandsch uitgesproken en vindt men elders in dit nummer, dat in het Fransch
ook nog een artikel bevat over de opvoeding van het Vlaamsche volk door de folklore
en Vlaamsche feesten.

Zuid-Afrika
Die Nederlandse boek.
Uit Die Taalgenoot van October 1935.
‘As daar een feit is wat 'n bewusgeworde Afrikaner treurig stem oor die kulturele
toekoms van sy volk, dan is dit seker ons onverskilligheid teenoor die Nederlandse
boeke....
Ons Afrikaners spog so graag met ons kennis van vreemde tale. Goed, koekom
sal ons skaam wees vir ons kundighede? Maar dring ons kundigheid van Nederlands
ons ooit om.... 'n goeie Nederlandse boek te bestel, by ons openbare bibliotheek na
een aanvraag te doen, 'n pakkende of roerende werk vir 'n vriend aan te beveel? Dit
is die enigste toetssteen....

Neerlandia. Jaargang 40

Die wortels van die Afrikaanse taal lê in Nederlands. Dit was die voedingsbodem.
Dit ken die aard van sy taal. En vir versterking, vir gesondbly, is dit nodig dat ons
nog uit die bodem die voedende krag haal. Dit bewaar teen verwildering en skerp
ons gevoel vir die taalegte, “maar” ons is bang om rijk te word, geestelijk rijk uit die
kultuurmyne van 'n aanverwante land. Ons is bang om ons harp te stem met 'n snaar
uit eie land, 'n snaar uit Engeland, en 'n snaar uit Dietsland-oor-see, uit
Vlaandere-Nederland, om dan 'n groot dans te speel en 'n groot lied van menslikheid
te sing....
Wie die gevaar (van taalverwildering) sien, kan nie anders nie as om die taalboom
teer te versorg. En ons grootste steun en stuf hierin is juis die Nederlandse boek en
by die Afrikaners selfs die goeie-wil’.

De Afrikaner Dr. Schoonees over het Nederlandsch.
As ons letterkunde beskou as die geestelike nalatenskap van die voorgeslag, dan
spreek dit vanself dat ons as Afrikaners reg het op die ganse Nederlandse literatuur.
Ons sou onwaardige afstammelinge van 'n groot volk wees as ons sy erfporsie met
minagting opsy skuiwe. Ons is trots daarop dat ons hier in die afgeleë suidhoek
ontwikkel het tot 'n selfstandige volk met 'n eie taal
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en 'n eie letterkunde, maar ons is gelukkig nog nie so verbaster dat ons ons
stamverwantskap gaan verloën nie. Ander volke beywer hulle om die oudste literêre
dokumente uit die vroegste wordingsperiode byeen te samel en te bestudeer. Afgesien
van die feit dat sulke monumente uit die oudheid onmisbaas is vir die regte begrip
van die ontwikkelingsgang van die volkstaal deur die loop van die eeue, bevat dit
ook dikwels die eerste kieme van 'n nasionale kultuur. Om historiese en taalkundige
redes is die studie van die Nederlandse letterkunde dus vir ons onontbeerlik.

Van Nederlanders in het buitenland.
Op onze aansporing om ons in woord en beeld gegevens te zenden over Nederlanders
buiten Nederland ontvingen wij enkele kiekjes van den heer J. Spoelstra, te Vrijheid
(Natal), die reeds in 1897 te Pretoria lid werd van het A.N.V. en dus met recht tot
de voortrekkers in onze beweging mag gerekend

De familie Spoelstra aan boord van de K XVIII te Durban.

worden. Hij heeft tweemaal meegestreden in den Boerenoorlog, is krijgsgevangene
geweest op de Bermudaeilanden, heeft later weer goed geboerd en bezit thans een
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uitgestrekt landgoed, dat ‘Friesland’ heet en een geheelen dag neemt om het te paard
rond te rijden. Zijn veestapel telt hij bij honderdtallen, uitsluitend slachtvee.
Toen de K XVIII Durban zou aandoen ontving de heer Spoelstra een uitnoodiging
van den heer Kakebeeke, Nederlandsch Consul aldaar, om de vermaarde onderzeeboot
te bezoeken. Met zijn vrouw en zoon ziet men hem hier op het dek. Zij woonden ook
een lezing van Prof. Vening Meinesz bij.
Dergelijke beknopte mededeelingen en kiekjes over stamgenooten zijn Neerlandia
altijd welkom. Zij versterken in hooge mate het saamhoorigheidsgevoel onder de
leden van het A.N.V., verspreid over de geheele wereld.

Nederlandsche boeken voor Zuid-Afrika.
Het besef, dat het Nederlandsch een noodzakelijke ruggesteun is voor het
Zuidafrikaansch en een bron ter aanvulling van den Afrikaanschen woordenschat,
neemt voortdurend toe. Dat dit besef niet alleen levendig is in Universitaire kringen,
maar thans ook meer in gewone onderwijskringen doordringt, moge b.v. blijken uit
bijgaanden brief van het Nederlandsch Consulaat te Bloemfontein, welke ons door
bemiddeling van het Nederlandsch Gezantschap te Pretoria, bereikte:
‘.... wil ik U beleefd vragen of er eenige vordering gemaakt is met het
aanbevelenswaardige plan om Nederlandsche boekwerken ter beschikking te stellen
van de Vrijstaatsche onderwijsinrichtingen! Verscheiden onderwijzers zien met
verlangen uit naar dergelijke lektuur voor hun leerlingen, nu men tot het besef begint
te geraken, dat de kennis van de Nederlandsche taal waarde heeft voor de studie van
het Afrikaansch’.
Vraag aan ons hoofdkantoor sluitzegels voor de Algemeene Nederlandsche
Kunsttentoonstelling 1936!
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Kranslegging op Dingaansdag bij het standbeeld van President Steyn te Deventer.

Afdeelingen
De afdeeling Deventer herleefd door de Dingaansdagviering
De gebruikelijke jaarlijksche bijeenkomst van de S.A.S.V.I.A. (Suid Afrikaanse
Studente Vereniging in Amsterdam) voor de viering van Dingaansdag op 16 December
werd ditmaal te Deventer gehouden en daaraan een huldiging verbonden van president
Steyn, wiens standbeeld deze stad siert. Deze viering was voor het A.N.V. een
welkome aanleiding om in de Afdeeling Deventer, welke al eenige jaren geen teeken
van leven gaf, weer eens wat belangstelling voor het A.N.V. te wekken en, dank zij
de Afrikaansche bijeenkomst, is dit ook gelukt. De Afrikaansche studenten en hun
vrienden te Deventer werden met den gezant van de Unie, Dr. H.D. van Broekhuizen,
door het gemeentebestuur verwelkomd. Na verschillende redevoeringen had de
kranslegging aan het indrukwekkende standbeeld van den laatsten staatspresident
van den O.V.S., Marthinus Tennis Steyn, plaats. Men vereenigde zich daarna aan
een gezamenlijk noenmaal.
De avondbijeenkomst van de Afdeeling Deventer van het A.N.V. in hotel Van
Wely was zeer druk bezocht, zoodat zelfs de groote zaal te klein bleek om de vele
belangstellenden te bevatten.
Mr. J.C. Kakebeeke trad als voorzitter op. Het gemeentebestuur was
vertegenwoordigd. De gezant van de Unie hield een bezielende rede over Zuid-Afrika,
de geschiedenis en de status van de Unie, welke diepen indruk op de aanwezigen
maakte.
Mej. M. Botha, studente in de Nederlandsche Letteren aan de universiteit te
Amsterdam droeg vóór en na de rust eenige Zuidafrikaansche gedichten voor. Twee
rolprenten, die de schoonheid van het Afrikaansche landschap en van den
Krüger-wildtuin toonden, besloten den avond.

Neerlandia. Jaargang 40

Voor deze gelegenheid had de heer Oudschans Dentz met materiaal van Dr. Hendrik
Muller, het A.N.V. en hem zelf een President-Steyntentoonstelling ingericht in de
welwillend daarvoor afgestane Openbare Leeszaal en Boekerij aan den Brink, de
eerste tentoonstelling van dien aard in Nederland. Er waren ongeveer 100 nummers
uitgestald, op het leven en het werk van Steyn betrekking hebbend. Daarbij was een
door den heer O.D. samengesteld genealogisch overzicht van de familie Steyn in 7
geslachten, sedert de eerste Steyn, Douwe Gerbrand, in 1668 van Leeuwarden zich
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aan de Kaap vestigde. De tentoonstelling had veel bekijks. Ongetwijfeld heeft de
Afdeeling van ons Verbond door deze herdenking en tentoonstelling een prikkel tot
hernieuwd leven ontvangen.

Amsterdam.
Dat er tegenwoordig hernieuwde belangstelling voor Zuid-Afrika bestaat, niet het
minst bij de jeugd, werd wel op overtuigende wijze aangetoond, doordat de Groote
Aula van het Koloniaal Instituut op Dinsdag 12 November geheel gevuld was met
een belangstellend gehoor, dat opgekomen was voor de voordracht en filmvertooning
van Mr. A. Hustinx over ‘De zeven wonderen van Zuid-Afrika’.
Deze avond was voorbereid door de Volksuniversiteit in samenwerking met de
Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging en de Afd. Amsterdam van het A.N.V. Bij onze
leden bestond groote belangstelling voor deze voordracht, wat bleek uit de vele
aanvragen om kaarten, die bij den Penningmeester inkwamen, zoodat de hoeveelheid
daarvan, die wij ter beschikking hadden, weldra was uitgeput.
De verwachting der aanvragers, een belangwekkenden avond door te brengen,
werd niet teleurgesteld: Mr. Hustinx bleek een onderhoudend spreker te zijn, die de
gave heeft, zijn hoorders te doen mede genieten van het schoone en belangwekkende,
dat hij op zijn tocht van eenige maanden door de Unie van Zuid-Afrika waarnam en
op de film vastlegde.
Prof. Dr. J.W. Pont, voorzitter van de Ned. Z.-A. Ver., leidde den spreker in en
wees in zijn rede op het verblijdende verschijnsel, dat naast cultureel, Zuid-Afrika
thans ook weder economisch belang voor ons gekregen heeft. Het feit, dat in den
loop van dit jaar ongeveer 350 jonge Nederlanders, in deze periode van algemeene
werkloosheid, naar de Unie konden vertrekken, om daar een betere toekomst tegemoet
te gaan, moet wel zeer verblijdend genoemd worden.
Onze voorzitter, Mr. J.W. te Winkel, dankte den spreker voor zijn belangwekkende
voordracht, die hij te meer verdienstelijk noemde, daar alles, wat ermede in verband
stond, van de opname van de film tot de vertooning ervan, door den spreker
persoonlijk verricht was.
Een onzer oudste leden was zóó voldaan over den avond, dien hij in het Kol.
Instituut had doorgebracht, dat hij het Bestuur de toezegging deed, een belangrijk
bedrag ter beschikking van onze kas te zullen stellen. Een voorbeeld, dat navolging
verdient!
C.K. KESLER, Secretaris.

Leiden.
Als tijdelijk secretaris dezer afdeeling is opgetreden: Dr. J.W. Wicherink,
Roodenburgerstraat 18.

Rotterdam.
30 October hield de heer Posthuma, directeur van de Nederlandsche Bank van
Zuid-Afrika, een voordracht over Zuid-Afrika in vogelvlucht, en vertoonde daarbij
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een door hem zelf vervaardigde rolprent. Spreker ving aan een tegenstelling te maken
tusschen Zuid-Afrika, zooals wij Nederlanders het ons gaarne voorstellen, denkende
aan Jan van Riebeeck en Paul Krüger, en zooals het zich in werkelijkheid ontwikkelt.
Zuid-Afrika is bezig met zich te consolideeren tot een geheel; zijn belangstelling
voor andere landen is daardoor niet groot. Naar Engeland met Londen als
wereldcentrum is zijn blik gericht. Men moet zich geen groote voorstelling maken
van Zuid-Afrika's belangstelling voor Nederland; die vindt men alleen nog bij kleine
cultureele of kerkelijke groepen. Langzaam, doch zeker, drijft Zuid-Afrika van ons
af, waar nog bij komt, dat de toekomst in oeconomischen zin met die van Engeland
samen hangt. Vervolgens gaf de heer Posthuma de karakteristieke verschillen weer
tusschen den Zuidafrikaanschen en den Nederlandschen boer.
Voor den Nederlander ziet spr. wel een toekomst in Afrika, mits hij zich volledig
aanpasse aan de Zuidafrikaansche geestesgesteldheid. De film liet veel fraaie
natuurbeelden zien.
Deze avond had plaats in samenwerking met de afd. Rotterdam van den Ned.
Z.-Afr. Ver., wier voorzitter, de heer Mr. W.C. Mees, den spreker had ingeleid. Prof.
Dr. Z.W. Sneller, voorz. onzer afd., richtte tenslotte woorden van dank tot den spreker,
mede namens de zeer vele toehoorders.
***
25 Nov. hield de heer Th. Ligthart, oud-president van de Javasche Bank, in de
Handels Hoogeschool een voordracht over ‘Structuurveranderingen in Ned.-Indië
en de Grootnederlandsche gedachte’. Onder de eerste verstaat spr. de voortdurende
wijziging in de verhoudingen.
Het Nederlandsche volk heeft in zijn koloniën groote dingen tot stand gebracht,
en nog munt de kolonisatie van Indië uit door goed beleid. Wanneer wij echter in
West-Europa den economischen oorlog blijven voortzetten, zal men in het Oosten
ons Indië ontfutselen. Men bedenke, dat het Indische bedrijfsleven weinig
gedifferentieerd is. De krach van 1921-'22 heeft Japan als gelegenheid gebruikt om
zijn indwstrialisatie te ver-
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volmaken. Japan heeft eigenlijk de structuurveranderingen in het Oosten bewerkt.
Door zijn armoede aan grondstoffen is Japan gedwongen om veel in te voeren, en
vervaardigt veel voor uitvoer tegen ongekend lagen prijs. Japan ziet daarbij uit naar
de zwakste schakel in zijn omgeving. Gelukkig is Nederl. Indië dit nog niet.
Willen wij blijven, die we zijn, dan moeten wij zooveel mogelijk waken, dat Indië
zijn producten kan blijven afzetten. Suiker is een van de voornaamste voortbrengselen,
doch elk land voorziet zich zelf er van, en het verbruik er van is sinds 1924 stil blijven
staan. Maar ook bij andere artikelen vergeten we, dat de consument vóór den
producent gaat. Onze verantwoordelijkheid tegenover Indië hebben we in de laatste
jaren wel sterk uit het oog verloren. De maatregelen bijv., die de rijstprijzen weer
omhoog voerden, hebben tot groote verarming geleid. Als eerlijke, ernstige,
geestkrachtige kolonisators hebben wij te waken voor het wel en wee van Indië.
De heer J.D. Daubanton, voorzitter der afd. Rotterdam van de Kon. Ver. ‘Oost en
West’, met welke het A.N.V. samenwerkte, heeft den spreker met een kort woord
ingeleid; Prof. Dr. Z.W. Sneller, voorzitter onzer afd., heeft den spreker, nadat deze
nog eenige vragen beantwoord had, dank gezegd voor zijn boeiende rede.

Schiedam.
Op Dinsdagavond 19 Nov. trad voor deze afdeeling op de Surinamer Theod. A.C.
Comvaleris, oud negeronderwijzer in gouvernementsdienst, die thans een reis naar
Nederland gemaakt heeft om te getuigen van zijn enthousiasme voor zijn geboorteland
Suriname. De persoon van den heer Comvalius trok zeer de belangstelling, en zijn
fraai gestyleerde voordracht over ‘het werk der Nederlanders in Suriname’ had een
aandachtig gehoor. De lezing werd gevolgd door een aantal lantaarnplaten, waaronder
vele gekleurde. Door een voorafgaande toespraak van den heer Goedhuys over ‘De
verspreiding van den Nederlandschen stam’ werd het geheel in een
Grootnederlandsche omlijsting geplaatst.
Onder de aanwezigen, ongeveer 120 in getal, was de burgemeester die door den
spreker werd begroet als oud waarn. Gouverneur van Suriname. Verder waren
vertegenwoordigd de Vereen. Oost en West, en de afd. Rotterdam van het A.N.V.
Vele vooraanstaande stadgenooten woonden de lezing bij.

De afd. Zuid- en Noord-Beveland groeit!
Den 8sten November richtte onze jongste afdeeling te Goes haar eerste groote avond
in, die, vol vertrouwen in de toekomst der afdeeling opgezet, een volkomen succes
is geworden.
Niet minder dan 180 bezoekers waren aanwezig op den Zuidafrikaanschen avond,
waar Z.Exc. Dr. van Broekhuizen een voortreffelijke rede hield over de geschiedenis
van Zuid-Afrika. De heer Louw, voorzitter der S.A.S.V.I.A. te Amsterdam, had zich
beschikbaar gesteld om enkele Zuidafrikaansche liederen voor te dragen, die zeer
insloegen en in de pauze werd een kleine verzameling prenten en andere gegevens,
betrekking hebbend op de geschiedenis van Zuid-Afrika, verzorgd door het
Hoofdkantoor, bezichtigd.
Des middags had de Gezant der Unie van Zuid-Afrika reeds een bezoek gebracht
aan Nederlands grootste landbouwbedrijf, de Wilhelminapolder, waar de directeur,
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de heer Hanken, persoonlijk de gasten rondleidde, waarna de burgemeester van Goes,
Mr. R.M. van Dusseldorp, den Gezant en enkele genoodigden een hartelijke ontvangst
bereidde op het mooie, oude Goessche stadhuis.
Een uiterst gezellige maaltijd in ‘de Korenbeurs’ besloot de ‘verrichtingen’ voor
dezen middag.
Het nieuwe werkjaar werd door de afdeeling krachtig ingezet en het verdere
werkprogram doet het beste verwachten; moge de te Goes aangeglommen vonk ook
spoedig op nog andere plaatsen in Zeeland overslaan! De voorteekenen zijn er al!

Ingezonden
Onze Bovenwindsche eilanden.
In het December-nummer stelt de heer W.R. Menkman vast dat er hier te lande,
sedert Van Kols Kamerredevoeringen, over dit stukje Nederlandsch gebied niet veel
meer is geschreven. Hij wijst op de historische belangrijkheid dezer eilanden. Daarom
bevreemdt het dat hij geen melding maakt van Dr. L. Knapperts boek Geschiedenis
van de Ned. Bovenwindsche eilanden in de 18de eeuw, 's-Gravenhage, M. Nyhoff
1932, waar ruim 300 bladzijden aan deze eilanden zijn gewijd. Daar Prof. Knappert
zich veel moeite heeft gegeven om in talrijke artikelen belangstelling voor de West
te wekken, mag de schijn niet blijven bestaan, alsof hier niemand er naar omziet.
Leiden, 11 Dec. 1935.
B.D. EERDMANS.

Naschrift van den heer Menkman.
Wegens de beperktheid der mij toegestane ruimte kon ik op de vroegere beteekenis
der Bovenwindsche Eilanden (of
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liever van Sint Eustatius) slechts ter loops de aandacht vestigen; ik heb gemeend te
moeten volstaan met (in de tweede alinea van mijn artikeltje) het in 1934 verschenen
Curaçaosche gedenkboek te noemen, waaraan ook prof. Knappert heeft medegewerkt
en dat een litteratuurlijst bevat, waarin natuurlijk ook het door prof. Eerdmans
genoemde werk opgenomen is.
Bij hetgeen ik volgen liet, aangaande de bemoeiïngen van wijlen den heer Van
Kol en de daarna ingetreden verslapping der moederlandsche belangstelling, heb ik
niet meer gedacht aan de historische belangrijkheid der Bovenw. eilanden, maar aan
hun tegenwoordige nooden en behoeften. In dit verband noemde ik wèl eenige
reisbeschrijvingen van den lateren tijd - en het recente artikel van den heer De Brauw
- maar niet de publicaties van zuiver historische beteekenis in hedendaagsche
Nederlandsche tijdschriften, van prof. K. en van anderen.

Wie helpt mee aan de inrichting van de Nederlandse school te
Carambéhy.
Eindelijk is 't zo ver. De Nederlandse kolonie te Carambéhy, die de noodzaak van
Nederlands onderwijs in die Portugese omgeving dringend voelt, heeft de sprong
gewaagd en een onderwijzer benoemd.
Voor 't onderhoud zullen de kolonisten zelf zorgen. Ook 't salaris van den
onderwijzer zal de kolonie zelf bijeenbrengen, ook zal dat voor hun bescheiden beurs
reeds zwaar vallen, ook al moeten ze dan regelmatig ‘offers’ brengen. Nederlands
onderwijs is hun die offers wel waard. Alleen de inrichting van de school kunnen ze
niet op zich nemen. De dure Hollandse leermiddelen zijn in Braziliaans geld niet te
betalen. Daarvoor vragen ze dus steun. Dank zij de royale medewerking van talrijke
onderwijzers en uitgevers vooral, is bijna al 't benodigde reeds bijeen. Alleen het
duurste moet aangeschaft worden. Kaarten en platen en wat verder nodig is voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Ook een methode voor aanvankelijk
leesonderwijs is nog niet aanwezig. Daarvoor is nog pl.m. 200 gld. nodig.
Verzendingskosten en reiskosten bedragen samen pl.m. 300 gld. In totaal is dus nog
pl.m. 500 gld. nodig. Van dat bedrag kwam tot dusver 48 gld. binnen. Mogen we
ook geen beroep doen op U, lezers van Neerlandia, die de band met Uw stam, Uw
landgenoten daar in Brazilië beter nog voelt dan andere Nederlanders. Bij voorbaat
onze warme dank. Ons girono. is 69447.
Wie voor een daar ook wel zeer nodige boekerij voor school en ook voor ouderen
nog geschikte leesstof over heeft, zendie die aan de Afd. Boekverspreiding van het
A.N.V., die reeds een flink aantal schoolboeken voor L.O. beschikbaar stelde.
K.v.d. MEER.
ben. H.d.S. te Carambéhy.
Emmalaan 21, Alphen a/d. Rijn.
Wij bevelen dezen oproep zeer in de welwillende aandacht aan van al onze leden,
die tot steun in staat zijn. RED.

Mededeelingen

Neerlandia. Jaargang 40

Willem van der Veer.
Deze maand is het 25 jaren geleden sedert Willem van der Veer zijn loopbaan als
tooneelspeler begon.
Wij wenschen daarvoor de aandacht onzer leden te vragen, want Van der Veer is
onze wakkere medestrijder voor het vlechten van banden tusschen de verspreide
deelen van onzen Stam en om in verafgelegen Nederlandsche gebiedsdeelen onze
land- en stamgenooten te doen genieten van de voortbrengselen der Nederlandsche
beschaving.
Van der Veer heeft het ondernomen met een door hem gevormd tooneelgezelschap
tweemaal in West-Indië eenige tooneelvoorstellingen te geven, en wel eenmaal in
Suriname en Curaçao en de tweede maal alleen in Curaçao. In het volgend jaar gaat
hij er opnieuw heen met zijn moedig troepje.
Het is moeilijk te schatten hoe groot de invloed van zulke reizen is op de
verhouding tusschen Moederland en Koloniën, alsook op de zuivering en versterking
van het Nationaal gevoel, vooral wanneer men in aanmerking neemt dat Paramaribo
en Willemstad dankbaar zijn voor zulke bezoeken van een troepje levenslustige
landgenooten, die van goede tooneelstukken in voortreffelijke bezetting doen genieten.
Onze hartelijke gelukwenschen aan den jubilaris, in wien wij nog lang onzen
trouwen bondgenoot hopen te kunnen waardeeren.

Dutch Burgher Union.
In de onlangs gehouden algemeene jaarvergadering der Dutch Burgher Union of
Ceylon is Mr. E.H. van der Wall met algemeene stemmen tot voorzitter gekozen.
Het ‘Journal’ dezer vereeniging van Nederlandsche afstammelingen wijdt hem
woorden van waardeering en schrijft dat de heer Van der Wall een belangrijk aandeel
had in de werkzaamheid, welke de Union steeds ontwikkelde. Dat zij een goed
klinkenden naam heeft, is voor een groot deel aan hem te danken. Als redacteur van
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Mr. E.H.v.d. Wall, voorzitter der Dutch Burgher Union of Ceylon.

het ‘Journal’ heeft hij menig artikel in het belang der vereeniging geschreven.
De heer Van der Wall heeft, gelijk zijn voorganger, Dr. H.U. Leembruggen,
herhaaldelijk een bezoek aan het land zijner voorvaderen gebracht en door
samenspreking met mannen van kunst en wetenschap den band tusschen de Burghers
en de Nederlanders versterkt. Hij hield in den vreemde ook lezingen over Ceilon.
Het ‘Journal’ verwacht dat Mr. Van der Wall de voetsporen van zijn voorganger,
die zooveel deed voor den bloei der Dutch Burgher Union, zal drukken.

Een aanvulling.
De heer J.H. Verduyn den Boer te Amsterdam maakt er ons opmerkzaam op dat in
ons levensbericht over wijlen den heer T. de Vries (zie het Oct.-nr. onder Amerika)
zijn voornaamste werk niet genoemd is, n.l. Hollands Influence on English Language
and Literature, uitgegeven bij C. Grentzebach te Chicago. Het bevat o.a. een hoofdstuk
over de vraag hoe het kwam dat Holland invloed op de Engelsche taal oefende en
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een door W. de Hoog samengestelde lijst van 448 woorden door de Engelschen aan
onze taal ontleend.
Wij hopen, als de plaatsruimte het gedoogt, nog op dit werk terug te komen.

Sint-Nicolaasfeest te Boekarest.
Het bestuur der Nederlandsche Vereeniging in Roemenië, zelfstandige afdeeling van
het A.N.V., heeft haar leden en hun kinderen wederom een aangenaam
Sint-Nicolaasfeest bereid. De volwassenen gingen voor en vereenigden zich 5 Dec.
aan een gemeenschappelijken maaltijd, waarop ook de populaire bisschop verscheen
en welke bijeenkomst eindigde met een gezellige danspartij.
Maar het grootste genoegen smaakten toch de ouders, toen zij den volgenden dag
hun kinderen in het Casino van de Astra Romana zagen en hoorden genieten van St.
Nicolaas' toespraken en van de verrassingen, die Zwarte Piet uitdeelde. Het was een
echt Hollandsch kinderfeest, dat de herinnering aan het vaderland op zoo aangename
en voldoening gevende wijze verlevendigde.

Uit Canada.
Onze vertegenwoordiger te Neerlandia (Aalberta, Canada) C. Ingwersen, die van de
Afdeeling Boekverspreiding een kist boeken heeft ontvangen, heeft voor deze
nederzetting een Bibliotheekcommissie in het leven geroepen, bestaande uit hemzelven
en de heeren J. Koning, H. Kippers en T. Reitsma.

Vraag om inlichtingen.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
J.E. Tanghe, vroeger Emile-Zolalaan 31, Brussel 3.
Jan de Ruyter, vroeger Hertogsdreef 2a, Boschvoorde.
Mevr. Doorman-Gross, vroeger Generaal Jacqueslaan 2, Elserre.
C. Cortebeek, vroeger Steenweg op Ninove 10, Dilbeek.

Opgave van postrekening voor het voldoen der jaar-bijdrage 1935.
Herhaaldelijk komt het voor dat de jaarbijdragen door de leden betaald worden aan
het Hoofdkantoor van het Verbond te 's-Gravenhage, inplaats van aan den
nenningmeester 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.
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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., kant. 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.
Afd. Boekverspreiding, nr. 149431.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
H.J. Kennedie, Taveerne ‘Ter Merwe’,
Dordrecht.
Opg. door den heer C. van Son, Dordrecht.
Prof. Mr. M.H. Bregstein,
Heemraadsingel 233,

Rotterdam.

Heemraadstraat 14,

Rotterdam.

Ridderspoorstraat 18a,

Hillegersberg.

Mauritsweg 40,

Rotterdam.

Schiekade 140,

Rotterdam.

Eendrachtsweg 62,

Rotterdam.

Mej. A. Baart,
A. Looyé,
G.A. Kampschreur,
Dr. J.C.J. van Kalmthout,
A.A.M. Helmich,
P.M. van Gelderen,
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Hooidrift 9B,

Rotterdam.

Westersingel 97,

Rotterdam.

Mr. W. Suermondt Wzn.,
Allen opg. door het bestuur
van afd. Rotterdam.
Mr. J.H.H. Hülsmann,
Graaf Florislaan 30,

Hilversum.

Opg. door Drs. W. Goedhuys,

Kijkduin.

Ir. J.A.C. Tillema, Bouwk. Ing.,
Elisabethstraat,

Leeuwarden.

Opg. door Ir. Ch. C.v.d. Vlis,

Leeuwarden.

G. Fabius, Kap. der Artill.,
Kon.-Wilhelminalaan 517,

Voorburg.

Mr. Dr. H.L. Hemsing, Oud-Admin. b.h.
Dep.v.Kol., Balistr.42,

's-Gravenhage.

Begunstigers.
J. Weber,
v.-Lawick-v.-Pabststr. 165,

Arnhem.

Opg. door het bestuur van afd. Arnhem.
Groep Nederl.-Indië.
J.C. Backer Overbeek,
Boelanweg 317,

Medan.

Opg. door het Bestuur van Afd.
Sumatra's Oostkust.

Buitenland.
Gerard de Kruyf, 3665 East Tremont Ave,
The Bronx. N.Y.
J.R. de Jong, c/o Mount Vernon Country Club, White
Plains Road,
Tuckahoe, N.Y.
Beiden opg. door het bestuur van afd.
Nieuw Nederland.
Maurice E.M. Regout, Karlavägen 71 2tr.,
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Stockholm.
Opg. door den Heer J. Rippe,

Stockholm.

Leden van het A.N.V.! Zorgt dat uw naam dit jaar eens in deze afdeeling
komt te staan als opgever (opgeefster) van een nieuw lid!!!
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Radio-rede van Minister Slotemaker de Bruine op Oudejaarsdag
Waarde luisteraars, taalgenooten, stamgenooten, meest ook volksgenooten.
Het is fijn gedacht van het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat gij op dezen
avond een woord uit het moederland in onze moedertaal zoudt moeten hoeren. In
Oost- en West-Indië, in Amerika en Afrika. Gij zijt wel zeer verspreid en wij bevinden
ons op enorme afstanden van elkaar. Doch voor een oogenblik zijn wij verbonden
door een verbazingwekkende uitvinding - waarvoor ik den Schepper aller dingen
dank - zoodat de Phohimicrofoon mij in staat stelt, u een hartelijken groet te zenden,
mondeling, persoonlijk, rechtstreeks.
Die groet moet een eigen stempel dragen op dezen avond van nadenken en inkeer,
van weemoed en danken. Het moet een innerlijk woord zijn, wat niet gemakkelijk
is; zeker niet nu ik slechts 10 minuten tijd heb. Toch is de zaak zeer aantrekkelijk.
Eigenlijk moet het een zuiver persoonlijk woord zijn als van mensch tot mensch.
Dit is uiteraard niet geheel mogelijk; maar iets er van is toch bereikbaar. In Oost-Indië
luisteren naaste verwanten; ik zeg van harte: God zegen jullie.
Ook iets van band kunnen wij gevoelen met onze Nederlanders, die de ambulance
in Abessinië vormen. Ik uit de beste wenschen voor het herstel van dr. Belmonte en
aan u allen geef ik de verzekering, dat wij in het moederland u vergezellen met warme
sympathie bij uw smartelijke, zware, schoone werk. Overigens is de kring van mijn
luisteraars thans wel zeer wijd getrokken; toch, nu van avond een gevoel van
samenbinding ons aangrijpt, reiken wij elkaar de hand; wij sluiten den kring. Allen
hebben wij zware maanden achter ons; sommigen in hun persoonlijk leven; allen
alom in het oeconomisch leven. Elkaars zorgen verstaan wij; in een gevoel van
samenhoorigheid kunnen wij allen samen dragen. Dit sterkt; laat de ring gesloten
zijn!
Toch wordt gij juist vanavond aldus niet bevredigd; het is nog al te ‘menschelijk’;
het draait alles om den mensch, zijn daad, bedoelen, kunnen. Wij moeten daarachter
of daarboven grijpen. Dat leert onze dag ons ter dege. Het wijsgeerig denken. Ons
worstelen met cultuurteleurstellingen, met oeconomischen druk, met internationalen
nood; ja, ook de techniek stelt te leur - naast verrukking, die zij vermag te wekken -
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indien zij niet in dienst staat van hooger krachten. Wij tasten naar wat achter of boven
den mensch ligt.
De Oudejaarsavond drukt dit stempel zeer zeker op ons. Wat wij zoo allen beseffen
of tenminste vaag vermoeden, dat ga ik u zeggen met een symbool.
Onlangs woonde ik als minister van kunsten en wetenschappen een eerste
vertooning in Nederland bij van Ariane et Barbe Bleue. De tekst is van Maeterlinck;
de muziek van Lucas. Ik erken, dat ik heb geluisterd en geschouwd niet ambtelijk
maar als mensch; wat wilde dit ons zeggen? Maeterlinck is te diep om ons enkel als
kinderen 'n sprookje Blauwbaard te vertellen; wat dan? Ik zie het. Of.... ik verbeeld
mij, het te zien; ook dan nog is het goed. Daar stond een onvergetelijk tafereel: De
vrouwen blijken niet te zijn omgebracht; zij verblijven in onderaardsche gewelven,
kil, vochtig, waar nooit zon schijnt. Ariane, de jongste pas verworven vrouw van
Barbe Bleue daalt daarheen af; zij verhaalt er van de zonnewereld, die allengs vergeten
was, van warmte, van licht. Zij stijgt de treden op, slaat zwarte paneelera stuk; daar
vertoont zich licht, een rose zonsopgang! Dan staat haar scherp geteekende silhouet
boven het duistere verblijf tegen de rijzende zon. Zij wijst! Zóó sluit het doek.
Wij allen verkeeren in een duister, kil, vochtig verblijf; persoonlijk gevoelen wij
dat wellicht vanavond heel diep; allen ervaren wij het met het oog op den
wereldtoestand. Wij moeten ons laten verwijzen naar de zon, boven en buiten de
menschheid.
Ik weet, dat mijn luisteraars deze ééne zelfde gedachte op zeer onderscheiden
wijze vullen. Van mij weet gij, hoe ik haar vul; ik denk acht dagen terug en zie den
geboortedag - alom gevierd, waar het Christendom zijn invloed spreidt - van Hem,
om Wien het lied zingt: Daar is uit 's werelds duist're wolken, Een licht der lichten
opgegaan. Gevuld moet de gedachte zijn.
In dezen geest spreek ik, nu ik afscheid van u neem, den oud-vaderlandschen groet:
Zalig uiteinde! Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!
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J.S.C. Kasteleijn 70 jaar
Wanneer men zelf er niet ver meer af is, vindt men 70 jaar niet meer een hoogen
leeftijd. En bejubeld te worden is niet ieders liefhebberij. De vraag is ook - of eigenlijk
is het heelemaal geen vraag - of het gejubileer niet verschrikkelijk overdreven wordt.
En toch verheugt het ons, dat onze vriend Kasteleijn niet gevlucht is en in volle
fleur, met zijn echtgenoote, die hem zoo trouw ter zijde staat, zijn vrienden de
gelegenheid geboden heeft hem op 18 Januari de hand te komen drukken.
Wij hadden het voorrecht, dat te mogen doen voor ons zelf, maar ook namens ons
Verbond, want de heer Kasteleijn, afgevaardigde van de Groep Nederlandsch-Indië
in het hoofdbestuur, heeft altijd met de grootste toewijding medegewerkt.
Vroeger, wanneer men op reis ging van Den Haag naar Amsterdam, ging men de
familie rond om afscheid te nemen. Men kon maar niet weten, wat er op zoo'n reis
gebeuren zou....
De heer Kasteleijn vliegt heen en weer
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naar ons heerlijk Insulinde en komt terug met volledige verfrissching van zijn
indrukken omtrent de toestanden en verhoudingen aldaar. Vóór hij in het vliegtuig
stapt, komt hij bij ons ook even afscheid nemen, maar dan om te vragen of hij iets
voor het Verbond in Indië kan opknappen. En hij doet dat altijd voortreffelijk.
Hij is, dank zij zijn levenswerk in Indië, diep overtuigd van de groote waarde van
ons Verbond voor den geheelen Nederlandschen stam en Indië in het bijzonder.
Zoo grepen wij gaarne de gelegenheid aan hem den 18den Januari den hartelijken
dank van het hoofdbestuur en het geheele Verbond te betuigen voor zijn trouwe
medewerking en vele groote diensten, en wij hebben verder die dankbaarheid getoond
met een mand bloemen.
Wij wenschen den heer Kasteleijn nog vele gelukkige levensjaren.
d.K.

Stap vooruit
Het bericht dat in het schriftelijk verkeer van de Nederlandsche bestuursorganen met
België voortaan uitsluitend van de Nederlandsche taal gebruik gemaakt zal worden,
heeft ons veel genoegen gedaan, nadat wij vele malen getracht hebben de Regeering
tot dezen noodzakelijken maatregel te bewegen.
Een steen des aanstoots voor allen, die voelen voor onze nationale waardigheid,
is daarmee weggenomen.
Wij hopen dat men nu ook in België begrijpen zal, dat het verkeer met Nederland
voortaan uitsluitend behoort plaats te hebben in de Nederlandsche taal, die één der
beide officieele talen van België is, en dat men daarbij zal zorg dragen voor zuiver
Nederlandsch, zoodat daarvoor niet meer het brabbeltaaltje te lezen gegeven wordt,
dat ons meermalen als Nederlandsch voorgezet werd.
d.K.
Van den Kalender Groot-Nederland 1936 zijn nog enkele stuks beschikbaar
tegen verminderden prijs (f 1.25). Men stortte het bedrag nog heden per
giro 2456 van de Schefferdrukkerij, Dordrecht.

Nieuwe vindingen
nieuwe woorden
Potgieter heeft in ‘Jan, Jannetje en hun Jongste Kind’ Jan Salie bij de ooren getrokken.
Dr. W.H. Staverman doet dit, in een opstel in de Gids ‘Jans op één na jongste kind’,
dat hij op pensioen gezet wil zien. Een oplossing die overweging verdient. Toch
zouden wij Jan den Schoolmeester niet geheel in een hofje willen duwen. Toch
zouden wij - o, heel schuchter, o, ‘geheel vrijblijvend’ - den bleeken verstudeerde
af en toe willen verzoeken een oog in het zeil te houden, opdat de Nederlandsche
taal niet heelemaal stuurloos de wereldzee opvare. Een enkele maal moge de koers
naar een beproefde zeekaart, inplaats van naar smaak en inval worden bepaald. In
het bijzonder zouden wij dit den loodsen willen aanbevelen.
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Inval en stemming krijgen te veel te zeggen, gemakzucht geeft meer en meer de
richting aan. In een onlangs verschenen letterkundig werk, op welks titelblad een
beroemde naam staat1)), dartelen kranten-, handelsagenten-, wijkblaadjestaal en
germanismen dooreen, dat het u schemert voor de oogen. Hier zijn van Hoofts en
Vondels en Potgieters kunstvol smeedwerk sauspannetjes gemaakt. Moeten wij sinds
lang wennen aan bazaargoed als vanaf en vanuit, aan stilleggen en opstandig, vooruit
maar! Van Dale laat dat wel weer door, als hij daarachter den naam van een
veelgelezen schrijver of schrijfster kan zetten. Doch waar moet het heen, wanneer
wij een hoofdartikelschrijver een nieuw handelsverdrag zien ‘begroeten’! Wie zulk
een idiotisme gebruikt kent evenmin goed Nederlandsch als Duitsch. Uit onzen
H.B.S.-tijd herinneren wij ons, hoe vreemd wij stonden tegenover de uitdrukking
‘an Andernach vorbeigefahren’ en hoe wij dat onthielden voor het geval dat wij eens
‘echt Duitsch’ moesten schrijven. Thans heeft de groote hoop zich meester gemaakt
van dit ger-

1) Wij behoeven dit boek niet te noemen; men mocht eens denken, dat het een uitzondering
was.
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manisme; onze letterkundige van daareven loopt met dien grooten hoop mee en laat
menschen en dingen aan zich voorbijgaan, neen zichzelf aan zichzelf voorbijgaan.
Het ontbreekt er aan, dat hij dit ‘vanzelfsprekend’ noemt of misschien wel
‘onontbeerlijk’. Wij voor ons vinden het, om in zijn taal te spreken, ‘verbluffend’
en wel ‘zonder meer’. Deze letterkundige, die leerzaam verwart met leerrijk;
waardevol niet versmaadt; gevoelens laat ‘verslaan’ (verslaggever van), van
‘doorsneelitteratoren’ en van een ‘doorsneeziel’ spreekt is, let wel!, leeraar in het
Nederlandsch. Waar de herder zoo huppelt, slaat onvermijdelijk de kudde op hol!
Onze luchtvaarttaal is in één woord bargoensch. Nieuwe vindingen - nieuwe
woorden zoudt gij denken? Ho maar! Neemt over het vreemde woord, zooveel te
rijker de taal! Inderdaad? Hier zouden wij Jan den Schoolmeester toch wel even uit
zijn hofje willen halen om te vragen of piloot voor bestuurder, cockpit voor hennegat,
stuurstoel niet onzinnig zijn. Piloot, klakkeloos overgenomen uit het Fransch,
beteekent loods, wat een vlieger niet is; cockpit staat gelijk met het Nederlandsche
hennegat, de ovale ruimte waarin de bestuurder van een officierssloep zit. Op
Engelsche oorlogsschepen is het een deel van het orlop deck (verbastering van het
Nederlandsche overloopdek). Evenzoo zouden wij willen vragen of starten, taxiën,
stuntvliegen, threepoints landing, hangar en outillage niet dubbel en dwars mal en
onnoodig zijn, als men even goed afrijden, voortrollen, kunstvliegen, driepuntslanding,
loods en uitrusting kan gebruiken? Allicht deed Jan ons ook voor andere vreemde
uitdrukkingen een goed Nederlandsch woord aan de hand. Want zou men voor
propeller niet schroef, voor remous niet luchtkolk, voor cabine niet kajuit, voor
steward hofmeester, voor dashboard instrumentenbord, voor fuselage romp, voor
plafond hoogtegrens, voor vol plané zweefdaling in de plaats kunnen stellen? En
ware niet vrille met spiraalduik, looping met lusduikelen, stabilovlakken met
evenwichtsvlakken, aileron met landingsklap, carburator met vergasser, bougie met
ontsteking, levier met stuurknuppel, drift met weerstand, lift met opwaartschen druk
te vertalen? Wanneer onze talrijke taalgeleerden, menschen die een doctorsgraad in
de letteren hebben behaald, nog niet in staat zijn, met hun allen een nieuw vak, een
nieuw beroep, waarin Nederland zich onderscheidt vooraan in de rij der volken, aan
Nederlandsche vakwoorden te helpen.... ja dan zouden wij bijna geneigd zijn, met
Dr. Staverman uit te roepen, ‘zet ze op wachtgeld!’
H.S.M. VAN W. CROMMELIN.

Het sluitzegel voor de Alg. Ned. kunsttentoonstelling
Wij geven hierbij nogmaals een afdruk van ons sluitzegel voor de Alg. Ned.
Kunsttentoonstelling, ontworpen door den houtsnijder Joh. Franken Pzn., lid der
Kunstcommissie, dat kosteloos verkrijgbaar is aan ons hoofdkantoor, Laan 34, Den
Haag.
Reeds vele aanvragen kwamen in. Men make er zooveel mogelijk gebruik van op
poststukken.
Het zegel is in twee kleuren, blauw en rood, gedrukt, welke met den witten
ondertoon van het papier dus het Nederlandsch karakter in de kleuren aangeeft. De
ontwerper verwerkte de mast- en zeillijnen der drie Dietsche barken van het
Verbondswapen tot de letters A.N.V., die in rood gedrukt krachtig uitkomen. De drie
steden, waar de tentoonstelling gehouden wordt, vormen een mooie randversiering.
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Een verbondsvriend, wien we de beteekenis van het sluitzegel aldus uitlegden,
vroeg: En wat beduiden nu de meeuwen, die om de barken zwieren?
Wij hebben hem geantwoord: Vliegt de blauwvoet, storm opzee!
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Jaarverslag over 1935 van de Afd. Boekverspreiding van het Alg.
Nederl. Verbond
Boekenhuis: Laan 34, s-Gravenhage, Telefoon 112508, Postrekening
149431 B u r e e l v o o r V l a a n d e r e n : Maaldersstraat 20, Postcheck
123038
Met voldoening mogen wij op het afgeloopen vereenigingsjaar terugzien. Weinig
hadden wij in het begin van 1935 kunnen denken, dat in het toen voor ons liggend
jaar de omzet in het boekenhuis zoo sterk zou toenemen, zoowel wat het aantal
ontvangen boeken aangaat als het aantal verzonden kisten. Wij verzonden 536 kisten
tot een gewicht van 18589 kg. naar alle oorden der wereld (zie de verdeeling
hieronder) tegen 519 kisten wegende 13571 kg. in 1934. Ongetwijfeld houdt de
groote toeneming van verzending verband met de groote hoeveelheid boeken, welke
wij kosteloos ontvingen, zoodat het wederom mogelijk is geweest zonder aankoopen
aan alle aanvragen om boeken te kunnen gehoor geven. De toeneming van het sociaal
cultureel werk der Afdeeling spiegelt zich dan ook af in het aantal verzonden kisten
boeken, welke sedert de vestiging in het Hoofdkantoor van het A.N.V. te
s-Gravenhage bedroeg 1929: 110; 1930: 147; 1931: 200; 1932: 360; 1933: 491; 1934:
519 en 1935: 536.
Ofschoon het arbeidsveld van de Afdeeling Boekverspreiding (zooals de toenmalige
Boekencommissie van het A.N.V. in 1932 werd herdoopt) aanvankelijk alleen buiten
de grenzen van Nederland lag - zij werd opgericht na den 2den vrijheidsoorlog in
Zuid-Afrika om te trachten ‘de Nederlandsche taal in Zuid-Afrika voor ondergang
te behoeden en door het zenden van geschikte boeken den lust tot lezen aan te
wakkeren en het onderwijs in die taal te steunen’ -, werd haar werkkring ook tot ‘alle
oorden buiten de landsgrenzen uitgebreid, waar het Nederlandsche element met een
Nederlandsche boekerij gebaat is’, (art. I v.h. Huish. Regl.) en zelfs, toen de
gewijzigde omstandigheden zulks wenschelijk maakten, werden ook de
gemobiliseerden in ons vaderland in 1914/18 en later de zeemanshuizen, lichtschepen
op de Ned. kust en enkele Nederlandsche instellingen bedacht, voor zoover zulks
mogelijk was.
Het aantal kisten sedert de stichting op 18 October 1902 verzonden, bedroeg 31
December 1935: 4651.
Verzendingen. De verdeeling der 536 kisten in 1935 was als volgt:
A. Europa. Naar het Bureel voor Vlaanderen van de Afdeeling Boekverspreiding
te Antwerpen: 382, naar de Vlaamsche Opvoedings Centrale te Kapellen: 17, naar
de Bethlehem Kapel te Anderlecht: een naar de Belgische Evangelische Zending te
Brussel 4 kisten. Tezamen naar Vlaanderen: 404 kisten. Naar Zeemanshuizen te
Rotterdam, Vlissingen en Amsterdam: 40 en naar Lichtschepen op de kust van
Nederland (‘Maas’, ‘Noordhinder’, ‘Haaks’ en ‘Terschellingerbank’): 14.
Naar Duitschland zonden wij 31 kisten t.w. 26 aan den Nederlandschen Bond te
Essen, waarin een groot aantal leerboeken voor de cursussen in Duitschland (ongeveer
2000 stuks), 1 kist aan de Nederlandsche Vereeniging ‘Ons Belang’ te Nordhorn,
voornamelijk kinderboeken bevattend voor het St. Nicolaasfeest en 4 kisten boeken
met leesstof voor het contingent Nederlandsche Mariniers te Saarbrücken. Voor dit
doel hadden wij een oproep in de dagbladen geplaatst en ontvingen van 68 personen
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in en buiten Den Haag boeken toegezonden. De Vlootpredikant en de Commandant
betuigden hun groote erkentelijkheid voor de gezonden leesstof.
Naar Frankrijk zonden wij een kist aan den heer Gantois te Watten, die de boeken
aan winners van de prijskampen uitdeelde in Fransch Vlaanderen.
Voorts ontving het Home for the Aged Yews (Nederlanders) in Londen en de Dutch
Homes te Charlton in Engeland ieder een kist boeken, terwijl wij aan de
Nederlandsche Vereeniging ten
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behoeve van zeelieden van elke nationaliteit Hospitaalkerkschip te Amsterdam 2
kisten leesstof zonden voor het Hospitaalkerkschip ‘De Hoop’. Tezamen in Europa
494 kisten.
Aan de Nederlandsche Ambulance van het Ned. Roode Kruis, die naar Abessinië
vertrok, gaven wij een 25-tal boeken mede.
B. Zuid-Afrika. De Universiteit van Zuid-Afrika 1 kist, het Nederlandsch
Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria 9 kisten, de Vrijheidsbond te Pretoria 2 en
het Normaalkollege te Pretoria 1 kist, tezamen in Transvaal 13 kisten. Naar den
Oranje-Vrijstaat zonden wij 1 kist aan het Hoofd der School te Goede Moed; naar
de Kaapprovincie 1 kist aan de Universiteitsbibliotheek te Stellenbosch en naar
Zuidwest, het mandaatgebied (de vroegere Duitsche kolonie), 2 kisten en wel een
aan het Hoofd der School op de plaats ‘Geduld’ nabij Outje en 1 een de FAK
(Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen) te Walvischbaai. Tezamen 17 kisten.
C. Noord-Amerika. Wij zonden een kist aan de John van Pruyn Library, een
onderdeel van de Public Library te Albany, 2 kisten aan den heer E. Sluiter van Los
Angeles voor zijn studie aan de Universiteitsboekerij te Berkeley, Californië en 1
kist aan onzen vertegenwoordiger C. Ingwersen te Neerlandia, Alberta, Canada, die
een bibliotheekcommissie samenstelde voor de opgerichte boekerij. Tezamen 4
kisten.
D. Zuid-Amerika. Voor de Hollandsche Leeskring te Los Pinos, in Argentinië
zonden wij 1 kist, aan den heer Ter Ellen ten behoeve van de Zuidafrikaansche
Boerenkolonie te Chubut 2 kisten, aan onzen vertegenwoordiger te Lima (Peru), den
heer P.C. Montauban 1 kist, aan den Gezaghebber op Saba 1, en aan de Gereformeerde
kerk op Curaçao 3 kisten. De Volksboekerij te Nieuw-Nickerie in Suriname ontving
2 en de Padvindersvereeniging te Paramaribo (Suriname) eveneens 2 kisten. Tezamen
12 kisten.
E. Azië. Naar Nederlandsch-Indië werden 9 kisten gezonden t.w. aan de Zendelingen
K. van der Kljft te Kolaka (Celebes), K.A. Bot te Tobelo (Halmaheira) en J. Eigendaal
te Miei (eiland Jappen, Nieuw Guinea) ieder 1 kist. Op verzoek van het Centraal
Comité voor Steun aan werkloozen in Ned.-Indië werden aan de volgende adressen
kisten met boeken gezonden: Hoofdbestuur Indo-Europeesch Verbond te Batavia
voor zijn kolonisaties in de Giesting, Berasan en Kesiler; Stichting Immigratie en
Kolonisatie Nieuw-Guinea voor zijn kolonisatie in Manokwarie, de Kolonisatie
Nieuw-Guinea met zijn kolonisatie in Abelsdorp in Hollandiadistrict en de Katholieke
Kolonisatie Poeloe Laoet en, op verzoek van de Indische Maatschappij voor
Individueele werkverschaffing in Ned.-Indië, aan de werkkampen voor de opleiding
van kolonisten te Lawang en te Oengaran ieder 1 kist.
VASTE MEDEWERKERS:
Arnhem (Oosterbeek Hoog): A.J. Schreuder, Joubertweg 2;
Breda: H.G.M. Mathol de Jongh, Baronielaan 294;
De Bilt: J.J. Mac Kenzie, 1ste Brandenburgerweg 5 (tel. 28328);
Dordrecht: C. van Son, Aardappelmarkt 19 (tel. 4207);
Groningen: Mej. H.M.M. Nyhoff, Ubbo Emmiussingel 155 (tel. 974);
Haarlem: Ir. P.N. Max, Verspronekweg 109;
leiden: Mevr. de Wed. Dr. M. Kist-Bok, Boisotkade (tel. 1202);
Rotterdam: Mej. G.P. Hardenberg, Willem Buytenwechstr. 75b (tel. 34543);
Voorburg: F.M. Schoof, Vijverhof 8 (tel. 779320);
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Wageningen: Jhr. Ir. W. Laman Trip, Nassauweg 22 (tel. 2673);
Wassenaar: Mevr. A. Bremer-Buekers, Duinvoetlaan 12, Park de Kieviet (tel.
716137).
Van al onze medewerkers ontvingen wij leesstof toegezonden, van sommigen zelfs
geregeld iedere maand. Onze medewerker te De Bilt, de gep, kol. J.J. Mac Kenzie
sloeg zelfs geen maand over en wist door woord en geschrift in de provincie Utrecht
groote belangstelling voor het boekenwerk op te wekken.
De ophaaldienst in Leiden moest door omstandigheden worden gestaakt. Voor de
door de firma Gerzon welwillend verleende medewerking waren wij dankbaar. Onze
medewerkster, mevr. Kist-Bok, blijft in Leiden met groote toewijding voor ons werk
bezig. (Slot volgt.)
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Negapatnam (Uit W. Schouten. Oost-Indische Voyage. Amst. 1676)

Voetspoor der vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XXXIV.
Matsjlipatnam, de meer Noordelijk ge legen belangrijke nederzetting der Compagnie,
heeft niet minder roerige tijden doorleefd dan Paliakata. Het is de residentie geweest
van het ‘Opperhoofd om de Noord’, onder wiens toezicht ook de volgende kantoren
gesteld waren: Nagelwanza, dat maar kort bestaan heeft, Golconda, Palicol, Daatzerom
en Bimlipatnam, de meest Noordelijk gelegen Coromandelsche factorij. De
Golconda'sche, Musulmansohe vorsten en ambtenaren waren over het algemeen
hooghartiger en lastiger dan de Hindoes in Karnataka. Met hen heeft de Compagnie
eigenlijk van het begin af aan moeten kibbelen over uitlegging van de gesloten
verdragen, terwijl de Aziatische gouverneurs of stedehouders meesters waren in het
bedenken van middelen om haar geld af te persen. De ‘opperhoofden’ stonden
daartegenover in den beginne vrijwel machteloos. Op den duur wist evenwel de
Compagnie, door versterking van hare machtsmiddelen en door van tijd tot tijd
krachtig op te treden, hen wel tot rede te brengen. Havart heeft in zijn boek
verschillende ‘firmans’ van de sultans woordelijk vertaald opgenomen. Ik wil er hier
één van aanhalen, n.l. van het jaar 1639, nadat er weder moeilijkheden waren geweest.
Aardig blijkt daaruit wat een hoogen dunk die heeren van zich zelf hadden; maar
ook dat het dien vorsten en hoogwaardigheidsbekleeders niet aan geletterdheid
ontbrak en dat zij over vaardige penvoerders beschikten.
‘Daar is een bevelschrift van de wereld te gehoorzamen en verheven als de Zon,
van het hoog aanzienlijke Hof, overvloedig in heerschappije op cue Regenten en
officiers en bedienaars van de quartieren, omtrent de woning van veyligheyd de Stad
Hyderabad en den oord van Wildenda, tot aan de volkrijke zeeplaats van
Matzulipatnam toe, in dezer voege met een luijster uitgegaen,
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namelijk dat: Alzo het puijk van de Hollandsche natie, volgens het beleijd van een
vèrziend, oordeel, zich in de schaduwe en beschutting van het dagelijks
vermeerderende hof begeven hebbende, in de Zeekoopplaats Matzulipatnam is komen
wonen, zo hebben wij uijt een Koninklijke gonste en beleeftheyd have verzoeken en
begeerten met de eere van inwilliging te zamen gevoegd en bij dit bevelschrift
geboden.
Dat zij Hollanders in de bovengenoemde quartieren allerley zoort van
koopmanschap en goederen mogen kopen en verkopen, naar of in die Zeeplaats
aanbrengen en wederom van die Zeeplaats naar andere plaatsen, om te verkopen,
vervoeren, hebbende zij (Regenten) haar hierin de behulpzaamheyd te betonen,
zonder haar ter zake van ‘Pullery’ (d.i. een geschrift wegens de gerechtigheyd, die
aan den Heer voor het wegden van draagbeesten betaald werd), weegs- en
plaatsgerechtigheyd, ‘Moetawizaal’ (d.i. een recht van iedere overdracht van goed)
en sommige andere afvorderingen moeylijk te vallen; zich daartegen te stellen of yet
te eysschen en te vorderen; noch in geene manieren yet te begeeren ofte verwagten,
aangezien alle have goederen en koopmanschappen, zoowel die zij kopen als
verkopen, aan haar (Hollanders) vrij verklaard zijn; dierhalve moeten zij (Regenten)
zich naar luyd van dit werelds onderdanige bevelschrift gedragen en zich van het
zondigen daartegen wagten en houden dit voor een hoognoodige zaak van sterken
aandrang. Geschreven in de grote eerwaardige mane ‘Sjaban Anno Mohammed 1049.
Anno Christi 1639’.
Werd door den gouverneur van den Sultan vaak onredelijk tegen de Compagnie
opgetreden, toegegeven moet worden, dat zij zelve ook soms allesbehalve schuldeloos
was. Meermalen heeft zij Portugeesche of Engelsche schepen bedreigd of vernield,
die in de havens of op de reeden van Golconda, dus onder de bescherming van dat
rijk lagen. De sultan had dan volkomen gelijk, dat hij zulke inbreuken op zijn recht
niet over zijn kant wilde laten gaan en een vijandelijke houding aannam.
Matsjlipatnam is minder dan Paliakata door den vijand bedreigd geworden. Maar
toch is het in 1673 maanden lang door de Franschen bezet geweest. Ook heeft het
veel rampspoeden van anderen aard moeten doormaken: in 1666 een geweldige
brand; in 1679 een overstrooming, die een groot deel van de stad en ook de loge
vernield heeft; in 1687 een hongersnood als gevolg van den oorlog van Golconda
tegen Hindoestan, die met de inlijving van eerstgenoemd rijk bij Hindoestan gevolgd
is. Bij al die rampen zijn tallooze menschenlevens verloren gegaan; ook aan vele
compagniesdienaren hebben zij het leven gekost.
Eigenaardig is, dat onder die rampen Havart ook rekent de, op het einde der 17de
eeuw, door de Bewindhebbers ingevoerde bezuinigingen, misschien nipt ten onrechte,
en heeft ook daar, als in zooveel gevallen, de zuinigheid de wijsheid bedrogen.
Matsjlipatnam heeft een tijdlang uitmuntende opperhoofden gehad; een tweetal
moge ik hier met enkele woorden herdenken. Zoo Willem Carel Hartsinck, die zich
ook als officier bij het beleg van Jaffnapatnam op Ceilon zeer heeft onderscheiden.
Hij was een hoogst bekwaam man, volkomen met de landstaal en de zeden en
gebruiken van het volk bekend en die daardoor uitstekend met den Sultan en zijn
vertegenwoordigers over weg kon. Verder Laurens Pit de Jongere, als krijgsman en
als bestuurder eveneens een man van beteekenis. Hij heeft zich o.a. onderscheiden
door met zijn scheepsmacht een Fransch eskader te verslaan, dat nog wel stond onder
het bevel van den beroemden Du Quesne, bekend uit zijn strijd tegen De Ruijter.
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In 1685 is hij gouverneur-directeur van Coromandel geworden en in verband
daarmede naar Paliakata verplaatst. Hij stond bekend om zijn tact en zijn humaniteit.
Pit is ook bekend door een groote ambassade naar Golconda, waarvan hij zelf aan
het hoofd heeft gestaan. Hij is daarheen gereisd voor het oplossen van moeilijkheden,
gerezen over de pacht van het dorp Palicol, ten Noorden van Matsjlipatnam gelegen,
en dat geheel onder het beheer van de Compagnie
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stond; verder gold die reis een quaestie neet een Aziatisch koopman, op wiep de
Compagnie een zeer groote vordering had, maar waaraan die koopman niet kon
voldoen tengevolge van knevelarijen door een van des Sultans ministers.
Havant heeft van dien tocht een aardige, uitvoerige beschrijving gegeven, toegelicht
door een fraaie teekening van den grooten stoet, bestaande uit honderden ruiters en
voetgangers; en waarin zich ook olifanten en kameelera bevonden. Tot mijn spijt
heb ik in mijn artikel

Oude Hollandsche kerk te Zjinsoera.

geen reproductie van die teekening kunnen opnemen.
Pit is met dat gezantschap niet gelukkig geweest; na maandenlang oponthoud is
hij terug gekeerd zonder zijn doel te hebben bereikt. Hij was er echter de man niet
naar het daar bij te laten zitten. Kort na zijn thuiskomst heeft hij spoedig door geweld
gedaan weten te krijgen, waartoe de Sultan niet goedschiks te bewegen was. Hij
bezat ook, evenals ik eens in een korte karakterschets van den maarschalk Hindenburg
door Ir. Mussert las, dat mengsel van hardheid en zachtheid, dat den man van karakter
van den bruut en van den zwakkeling onderscheidt. De Compagnie was in hare goede
dagen zoo gelukkig velen van dat slag onder hare dienaren te tellen.
Mijn artikel zou te lang worden wanneer ik ook de overige loges, die de Compagnie
in Coromandel gehad heeft, ging bespreken. Negapatnam, dat in 1658, na afloop van
de expeditie van Van Goens tegen Ceilon, door de Portugeezen bij verdrag werd
overgegeven, Porto Novo, Tegenapatnam, Sadrangapatnam (of Sadraspatnam) in
het Zuiden; Palicol, Daatzerom en Bimlipatnam in het Noorden. Van Golconda in
het binnenland heb ik reeds het een en ander vermeld.
Van Benggala in het Noorden en Madoera in het Zuidelijkste gedeelte van de
Oostkust, beide niet behoorende tot Coromandel, dient echter nog het een en ander
te worden medegedeeld, vooral omdat Benggala een van onze belangrijkste
vestigingen geweest is.
Met Benggala heeft Sebalt de Weert, die later op Ceilon vermoord is, al in 1603
betrekkingen voor de Compagnie aangeknoopt. De uitvoerproducten waren in
hoofdzaak opium, salpeter, gomhars, zijde en prachtige weefwerken. Tot de vestiging
van een kantoor, en wel te Hoegli aan de Ganges, ongeveer 40 km.
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stroomopwaarts van het tegenwoordige Calcutta, is het eerst in 1632 gekomen. Men
heeft toen gebruik gemaakt van het gunstige oogenbilk, dat de Benggaleezen de
Portugeesche ‘bandieten’ met groot verlies uit Hoegli hadden verdreven. Men hechtte
aan dat kantoor waarde vooral met het oog op de mooie verbinding langs de rivier
met het binnenland, de zich daar bevindende talrijke steden en met de Compagniesloge
te Agra. (Zie de kaart op blz. 182 van het Decembernummer 1935). Die loge was
wel gesteld onder het beheer van Soerate aan de Westkust, maar langs de Ganges
veel gemakkelijker en althans veel veiliger te bereiken dan over land van Soerate
uit, waarop ik hierna zal terug komen. De vestiging te Hoegli viel in den beginne
alles behalve mede. De tegenwerking zoowel van de zijde der bevolking, als van den
gouverneur des Sultans was een tijd lang zoo groot, dat de directeur van Coromandel,
Carel Reynierse, ernstig geadviseerd heeft het kantoor op te heffen en te Pipeli, aan
de zee te gaan zitten. De gouverneur-generaal Van Diemen zag evenwel in den
Gangeshandel een groot belang en heeft doorgezet. Machtsvertoon, geduld en beleid
hebben toen ook hier tot een bevredigenden toestand geleid. Het kantoor is eerst
ondergeschikt geweest aan den gouverneur van Coromandel; later is het rechtstreeks
onder de Regeering te Batavia gesteld.
De vestiging beperkte zich niet tot Hoegli, later vervangen door die in het nabij
gelegen Zjinsoera, maar ook honger de rivier op, te Razjimahal, te Patna, te Zjapara,
te Kazima Basar, een voorstad van Moersjedabad, te Dakka, aan de uitwatering van
de Brahmapoetra, werden met toestemming van den Keizer, compagnieshuizen
gebouwd. Overal waar wij zaten, had ook de Engelsche Compagnie een loge; op
enkele plaatsen zaten ook de Franschen.
Behalve een groot aantal grafsteenen en graftomben - waaronder zelfs zeer
monumentale - waarop wij later zullen terugkomen, herinneren nog verschillende
bouwwerken, aan die vestigingen. Maurits Wagenvoort heeft zijn reeds meer genoemd
artikel, waarin de geschiedenis onzer vestiging in Benggala levendig wordt
beschreven, met eenige fraaie foto's van nog bestaande gebouwen der Compagnie
verlucht. Zoo treft men daarin aan afbeeldingen van de vroegere opiumfactory te
Patna, die hoewel vergroot, thans nog als zoodanig in gebruik is; van het Hollandsche
kerkje te Zjinsoera, eveneens nog in gebruik bij de Engelsche High Church; van een
Hollandsch woonhuis aldaar, nog bekend als ‘The Dutch villa’.
Langen tijd is de vestiging in Benggala vooral financieel voor de Compagnie van
belang geweest. Wel ondervond men nog af en toe moeilijkheden van de knevelarijen
der onderkoningen en stedehouders en later ook van de herhaalde opstanden en
burgeroorlogen in het groote Hindoestansche rijk, die vooral in Benggala werden
uitgevochten, maar ondhr de leiding van flinke directeuren gingen de zaken over het
geheel niet kwaad en wist de Compagnie ook goed haar gezag te handhaven. De
tweede helft der 18de eeuw bracht hierin, evenals elders, verandering.
De Engelsche Oost-Indische Compagnie, die in den beginne minder in de melk te
brokken had dan de Nederlandsche, nam in de 18de eeuw in beteekenis toe, terwijl
onze Compagnie, al was het nog niet in het oog vallend, verzwakte. Kort na den dood
van den grooten keizer Aurengzebe trad in het rijk een toestand van anarchie in. De
Mahratta's, de Perzen, de Afghanen uit het Westen, de krijgshaftige volken uit de
bergen in het Noorden deden invallen en drongen ver over de grenzen door. De
vroegere onderkoningen en stedehouders gedroegen zich als onafhankelijke vorsten;
de verwarring, die tientallen van jaren duurde, nam hand over hand toe. Van dien

Neerlandia. Jaargang 40

chaos wist de plaatselijke leider van de Engelsche Compagnie, de geniale en energieke
Robert Clive, handig en door alle mogelijke middelen, ook omkooperij, intriges,
geweld, gebruik te maken om de Engelsche macht sterk uit te breiden en hoe langer
hoe meer over de Indische onderkoningen den baas te spelen.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
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Nederland:
De rolprent der Wereldreis van Hr. Ms. K 18

De heeren M.S. Wytema (r.) en B.D. Ochse (l.) aan de montagetafel.

De Polygoon had ons de vorige maand uitgenoodigd om zoowel bij het proefdraaien
als op den galaävond te 's-Gravenhage getuige te zijn van de rolprent, die de
vermaarde wereldreis der K 18 in bewegend beeld heeft gebracht op een wijze, die
zoowel den voornaamsten opnemer, Lt. t.Z. 2e kl. M.S. Wytema, als de Haarlemsche
filmfabriek tot eer strekt. Daarom gaven we voor een verluchting van deze
aankondiging uit de ons ter beschikking gestelde foto's de voorkeur aan die, waarop
de genoemde amateurcineast en de Polygoon-directeur B.D. Ochse beiden zijn
afgebeeld.
De rolprent, die ongeveer anderhalf uur duurt en waarvoor Max Tak eenvoudige
begeleidingsmuziek schreef, in hoofdzaak bewerkingen van vaderlandsche volksen zeemansliedjes, geeft een belangwekkende reeks episoden uit de onderzeebootreis
over de oceanen, in 8 maanden afgelegd. We zouden bekende feiten vermelden, als
we alle aanlegpunten gingen noemen. Maar we stippen toch even aan, hoe men in
een gemakkelijker bioscoopstoel gezeten nu het stoute stuk kan volgen, waarvan de
naneef nog gewagen zal als bewijs van Hollands onverzwakten durf en
ondernemingsgeest. We wonen het vertrek bij uit Den Helder op 14 Nov. 1934 en
wuiven in gedachten met de duizenden aan den wal een vaarwel toe aan commandant
Hetterschij en zijn kloeke manschappen; we genieten met hen van het paradijsachtige
Madeira; we maken het kameraadschappelijk maar streng geordend leven aan boord
mee; we zien Prof. F.A. Vering Meinesz zijn fijne instrumenten voor de
zwaartekrachtmetingen bedienen, we staren tevergeefs mee uit naar ‘De Snip’, die
bezig is den sprong van 3600 km. over den Grooten Oceaan te doen; we ontvangen
mee Neptunus en zijn gade bij het passeeren van de linie; we brengen een bezoek
aan het eenzame eiland Tristan da Cunha,
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waar een halve eeuw de Katwijker Pieter Groen alleenheerscher was; we voelen ons
hart sneller slaan bij het standbeeld van Jan van Riebeeck aan de Kaap, die den
Nederlander en stamverwant altijd het zinnebeeld zal blijven van de Goede Hoop,
welke iedere vaderlandsche krachtproef tot welslagen aanvuurde.
We sidderen wel even, als geweldige stortzeeën den slanken walvisch beuken,
maar als hij met mechanische zekerheid onderduikt en weer opdoemt uit de wilde
wateren, dan voelen we hoe menschelijk vernuft en onverschrokken zeewaardigheid
- aan beiden hebben de Nederlanders altijd hun roemvol deel gehad - den
achtergeblevenen de rust geven van vertrouwen in de handhavers van Neerlands
gezag op en in de Wereldzeeën.
Wij raden onzen leden ten sterkste aan deze belangwekkende rolprent te gaan zien,
wanneer ze ter plaatse wordt vertoond.
v.S

Verzoek aan de afdeelingsbesturen en aan de leden van groep
Nederland.
De Groepscommissie in zake de, propaganda overweegt een voorstel om te komen
tot de uitgave van een afzonderlijk (propaganda-) blaadje voor de Groep, dat liefst
om de 14 dagen zou moeten verschijnen.
Alvorens dat voorstel in te dienen, zal de Commissie gaarne wenken en meedingen
dienaangaande vernemen. Vooral zal zij het op hoogen prijs stellen, wanneer zij van
hen, die aan zoo'n blaadje, wel willen medewerken, daarvan nu reeds de voorloopige
toezegging mag ontvangen.
De Commissie wil leven in des brouwerij brengen. Men helpe haar met woord en
daad.
Adres: Propaganda-dienst A.N.V., Laan 34, 's-Gravenhage.

Een Erasmushuis
Het is niet slechts Rotterdam, de geboorteplaats van Erasmus, of Bazel, de stad, waar
hij overleed, die de herinnering
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aan hem tot in lengte van dagen zullen bewaren. John Colet, een der geleerdste
mannen van zijn tijd, schreef reeds in 1516: de naam van Erasmus zal nooit worden
vergeten.
Hij was, wat men tegenwoordig, maar in anderen zin zou noemen een ‘globetrotter’,
die dan hier dan daar zijn tenten opsloeg, maar nooit een vaste betrekking had. Hij
volgt de lessen aan de Universiteit van Parijs, is mentor van den zoon van Jacobus
IV, Koning van Schotland, neemt de kinderen van den lijfarts van Hendrik VII onder
zijn hoede, studeert met groot succes te Turijn, is God- en taalgeleerde, humanist,
moralist, heeft overal zijn vrienden, Paus Adriaan, Morus, Holbein, Dürer, Quintyn
Metsys1), en is ook hoveling. Want hij spreekt in

1) Holbein heeft negen maal Erasmus' portret gemaakt, en één in houtgravure, Dürer in 1520
een teekening (Musée du Louvre, Collection Léon Bonnet), en een kopergravure van hem
in 1526. Quintyn Metsys schilderde Erasmus' portret in 1517 (Rome,Galerie Stroganoff)
(Roersch).
Een portret van Erasmus door Dürer geschilderd, is verdwenen.
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Januari 1504, in een schitterende vergadering, zijn lofrede uit op Philips de Schoone.
Maar overal waar hij verbleef, las hij, werkte hij, onderwees hij en schreef hij, zooals
Victorien Sardou dit zoo mooi in zijn ‘Les Colloques d'Erasme’, in de Revue des
deux Mondes van 1924, heeft aangetoond.
Het liefst vertoefde en werkte hij te Anderlecht in het huis van zijn vriend den
Kanunnik Pieter Wigmans, in 1515 gebouwd; in 1932 werd

dit huis tot gemeentemuseum verheven, zooals een bronzen plaat in den buitengevel
van 't ‘Erasmushuis’, aanduidt. Hij hield bovenal van Brabant, en nog kort voor zijn
dood, op 28 Juni 1536, schreef hij aan zijn vriend Conrad Goclenius, professor te
Leuven: ‘Och, lag Brabant maar dichter bij!’ En toch, in 1502, had de Magistraat
aldaar hem een hoogleeraarszetel aangeboden, maar hij had geweigerd, omdat hij
dan te veel Vlaamsch om zich heen zou hoortin spreken, en de zuiverheid van zijn
taal, het Latijn, daaronder zots kunnen lijden. Meer typische bijzonderheden over
hem geeft Professor Roersch te Gent in zijn mooie werkje ‘Erasme’.
Het is voor ons, Nederlanders, een lust om in dit Erasmushuis een wijle te
vertoeven. Ofschoon het Gemeentemuseum ook vertrekken met herinneringen,
kostbaarheden en schilderijen uit andere tijdperken dan de 16e eeuw bevat, is toch
de kamer, waar Erasmus herhaaldelijk heeft gewerkt, en die nog in ouden staat is,
het voornaamste en zeker het belangrijkste vertrek van het gebouw, met zijn velerlei
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herinneringen aan hem, oude meubelen, eerste drukken van zijn werken,
gedenkpenningen; afbeeldingen van hem, door Holbein, Dürer en anderen, en
conterfeitsels van tijdgenooten; de geheele sfeer van de 16e eeuw hangt er. Bij mijn
bezoek zag ik een prachtige Hieronymus Bosch: een aanbidding der Wijzen en der
Herders, die toebehoort aan de Kerk van de H.H. Petrus en Guido te Anderlecht, en
een doorwerkte waterverfteekening ‘Vleermuizen’ van Dürer.
Maar ook de omgeving van het gebouw verplaatst ons in lang vervlogen tijden:Uit
den ommuurden hof, met zijn put met fraai gesmeed ijzerwerk, is een typische
doorkijk op de groote Gothische kerk met zeer fraaien toren, aan St. Petrus en Guido
gewijd, uit den Bourgondischen tijd. En wat ter zijde (rechts) het oude, mooie
Begijnhof, uit het jaar 1252, thans ook Gemeentemuseum, ingericht zooals de acht
begijntjes het bewoonden, in den volksmond het ‘Klaphuis’ genoemd naar die oude
vrouwtjes, die veel van praten houden, en ingericht, als toen zij er nog woonden.
Eigenaardig is wel, dat het Begijnhof nog een tijd een Opvoedingsgesticht jongens
is geweest, totdat de gemeente Anderlecht het in 1930 onder hare vleugelen genomen
en op de bovenverdieping een schat van folkloristische dingen heeft tentoongesteld.
In den morgen was ik in het Erasmushuis, in den namiddag kwamen andere
Nederlanders; de geschenken ook stroomen toe....
M.C. NIJLAND.
Leden van 't A.N.V., neemt U voor een der Kunsttentoonstellingen, in het
voorjaar door het Verbond in te richten, te bezoeken en spoort anderen
daartoe aan!
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Ned.-Indië
Zilvertentoonstelling

De Bataviasche Kunstkring had in de Museum-zalen van zijn gebouw een
zilvertentoonstelling ingericht, omvattend Oostersch en Westersch zilverwerk en
kristal, zoowel antiek als modern, samengebracht uit het bezit van particulieren,
plaatselijke colleges, kerken, provinciaal en plaatselijk bestuur, vereenigingen en
firma's.
Het groote belang van een dergelijke tentoonstelling is dat in breeden kring
belangstelling wordt gewekt voor kunst of kunstnijverheid. De voorwerpen zelf
komen uit de beperkte werkingssfeer van het particulier bezit en worden uit de
vergetelheid weer aan het daglicht gebracht. Bovendien kan zoo'n tentoonstelling
bijdragen tot beter begrip van de perioden, waarin de voorwerpen thuis behooren,
terwijl omtrent de kunsthistorische waarde er van nadere orienteering mogelijk wordt.
Zelfs kan men aannemen, dat bij menigen eigenaar de belangstelling voor de kunst
of kunstnijverheidsvoorwerpen, welke in zijn bezit zijn, zal verlevendigd worden,
als hij ze voor zulk een tentoonstelling gaat afstaan.
Vooral voor een land als Indië, waar het zoo uiterst bezwaarlijk is, een
tentoonstelling bijeen te krijgen, heeft dit bijzondere beteekenis. Want zijn we hier
- hoe weinig het in het algemeen ook wordt beseft - eigenlijk niet één groot gezin,
waarvan de leden in menig opzicht op elkaar zijn aangewezen!
In Soerabaia, heeft de Kunstkring, een paar jaren geleden, een tentoonstelling
gehouden van schilderijen in particulier bezit. Batavia krijgt straks een tentoonstelling
betreffende het portret. Ik denk verder aan een tentoonstelling van porcelein en
aardewerk, in particulier bezit, waaraan men een afdeeling voor beeldhouwkunst zou
kunnen toevoegen. Ook een van prentkunst zou zeker mogelijk zijn.
Dan ook sluit zich bij soortgelijke tentoonstellingen steeds de Nederlandsche
gedachte aan, geheel onopzettelijk en zonder misplaatst chauvinisme. Want
onwillekeurig wordt de aandacht er door getrokken naar het moederland, naar hetgeen
eigen land op dat gebied weet bijeen te brengen.
Het zilver, dat tentoongesteld werd,
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is in drie groote groepen te onderscheiden: het Compagnies zilver, het inheemsche
zilverwerk en het moderne Hollandsche zilver.
Om het kunsthistorisch verband wil ik mij hier bepalen tot het z.g.
compagnieszilver, waarmede ik dan tevens binnen het kader van dit tijdschrift blijf,
zonder dat daarmede uiteraard gezegd wil zijn, dat m.n. het inheemsche zilverwerk
niet zeer de aandacht zou verdienen. Die aandacht is het waard om tweeërlei redenen;
ten eerste om de kunsthistorische waarde er van, en dan doel ik op het oude
inheemsche zilverwerk; ten tweede om wat ik zou willen noemen den modernen
inslag, welke het inheemsche zilverwerk verkrijgt. Iets dergelijks vindt men, in sterke
mate, ook bij het Balineesche houtsnijwerk, door inheemsche kunstnijveren, die
blijkbaar Westerschen invloed hebben ondergaan, daardoor komend tot een eigen
stijl.
Wat het inheemsche zilverwerk betreft, ontleen ik een en ander aan een inleidend
artikel in den catalogus. Dank zij het vrijwel erfelijke zilversmidsberoep onder de
Javanen in de Vorstenlanden - zij wonen practisch nog allen te samen in het dorpje
Kotta Gedeh - is deze ambachtskunst gelukkig behouden gebleven. Maar het leven
begint andere vormen te eischen, andere voorwerpen dan de traditioneele; daarmede
nu wil men rekening houden; ook en vooral bij de opleiding van den Djogjaschen
zilversmid. Ook de min of meer belangrijke centra van zilversmeedkunst, die men
elders in Indië vindt, vermeld ik slechts terloops.
Een praktisch gevolg van deze tentoonstelling was al dadelijk, dat men gelegenheid
kreeg om tot eenige documentatie over te gaan. Van de stukken op de tentoonstelling
aanwezig zijn n.l. de meesterteekens opgenomen en - zij het dan ook vragenderwijs
- in verband gebracht met namen van goud- en zilversmeden in het bekende werk
‘Oud-Batavia’ van dr. De Haan vermeld, tevens met die, welke in de fiches-collectie
van 's Landsarchief zijn opgenomen.
Er was een inzending van den Gouverneur-Generaal, bestaande uit bloembakken,
coupes en schalen voor een dinertafel, vervaardigd in Kota Gedeh; er waren
inzendingen van de Algemeene Rekenkamer, van het Hooggerechtshof, van den
Raad van Justitie, van de Provincie West-Java, van verschillende kerken enz. en van
vele particulieren.
***
Ter opsiering van mijn beschouwing voeg ik er een paar afbeeldingen bij.
Op de kleinste ziet men een verguld zilveren doopbekken, met, er voor, het deksel;
beide uit de hand gesmeed en met gedreven en gegraveerd ornament. Aan weerszijden
van een zeer kunstig uitgevoerde wapengravure in het midden van het deksel
(bovenzijde) staat het volgende inschrift: ‘Ter gedagtenisse Van D Heer Laurens
Coortzen Tweede Oppercoopman dezes Casteels Batavia anno 1749’.
Het werd ‘Gemaakt door den keurmeester Elias Albertus Meiszner tot Batavia
Anno 1749’.
Op de groote foto (blz. 38) ziet men een zilveren ‘schenkpiring’; deze heeft een
breeden, gedreven rand en geen gegraveerd middenstuk met zinnebeeldige
voorstelling. Het onderschrift luidt: ‘Ter
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gedagtenisse Van Cornelis Chastelein Ordinaris Raad van Nederlands India gebooren
tot Amsterdam den 10 August. Ao 1657. Overleden tot Batavia den
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28 Juni Ao 1714 Oudt zijnde 56 Jaaren 10 maanden en 18 Daagen’.
Voor deze schenkpiring staat een zilveren sirihdoos met graveerwerk; links en
rechts ziet men een geslepen kristallen beker in emmervorm met het
V.O.C.-monogram; de rechtsche beker heeft nog de merkwaardigheid, dat in een
holte in den bodem een munt van de stad Utrecht (1739) werd ingesmolten.
Voorts staat links een fijn bewerkte inlandsche koelkan (kendi) en rechts een
zilveren rozenwaterflacon, uit de 18de eeuw.
W.C. VAN MEURS.

Willem de Vlaming geëerd.
30 December j.l. is in Australië de landing van Willem de Vlaming herdacht door
de oprichting van een gedenkteeken op het eiland Rottenest, waar deze Nederlandsche
kommandeur 29 December 1696 met drie schepen: het fregat De Geelvink, de hoeker
De Nijptang en het galjoot Het Wezeltje was aangekomen op zijn ontdekkingstocht
naar de westkust van ‘het onbekende Zuytland’.
24 September was hij van de Kaap

de Goede Hoop uitgevaren en de zeereis had dus ruim drie maanden geduurd. Men
vond op het eiland een tinnen bord met opschrift, waaruit bleek dat de eerste
Oostinjevaarder, die Nieuw Holland (Australië) in 1616 reeds had aangedaan, De
Eendracht was, onder bevel van schipper Dirck Hartogszoon van Amsterdam. De
tocht onder leiding van Willem de Vlaming werd in een lijvig journaal beschreven;
het vormt een belangwekkend deel der 17de eeuwsche ontdekkingsreizen, waarmee
de Nederlanders zich een wereldvermaardheid verwierven.
Het Australisch gemeenebest had de Nederlandsche regeering verzocht een
afvaardiging voor de plechtigheid te zenden, waarvoor zij aanwees de heeren E.
Straatemeier, directeur der Kon. Paketvaart Mij. en Dr. F.R.J. Verhoeven, adjunct
archivaris te Batavia.
Onze afd. Batavia had de gelukkige gedachte den heeren een bronzen gedenkplaat
mee te geven, van welke men hieronder een afbeelding vindt.
Prof. dr. Godée Molsbergen, de landsarchivaris, gaf ons hoofdbestuurslid, den
heer Kasteleijn, er een foto van mee, toen hij de vorige maand na zijn bezoek aan
Indië naar Nederland terugvloog.
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Vlaanderen
Vóór of achteruit?
Nu wij weer een nieuw jaar zijn ingetreden, past het misschien wel hier even stil te
houden bij de vraag: ‘Gaat het Vlaamsche element in België vóórof achteruit?’, een
vraag die geregeld door de met Vlaanderen medevoelende stamgenooten uit het
Noorden wordt gesteld.
Moest men bij het overwegen van deze vraag zijn blikken alleen maar over het
politieke terrein laten gaan, dat in Vlaanderen van een bijna hopelooze verdeeldheid
getuigt, dan zou het antwoord ongetwijfeld niet zeer geruststellend zijn. Is het een
noodlot, dat op het Vlaamsche volk weegt? Men zou geneigd zijn het te gelooven,
wanneer men nagaat, met welke woede en welke bitterheid zonen van hetzelfde volk,
vaak om politiek-utopistische redenen, elkaar bekampen en bestrijden. Met de helft
van de daarbij verspilde energie was het anti-Vlaamsche franskiljonisme zeker al
lang overwonnen, dood en begraven.
Van dit standpunt beschouwd ziet de toestand in Vlaanderen er voorzeker niet
zeer schitterend uit, maar er zijn, gelukkig, nog andere aspekten, die ons wel
eenigszins optimistischer vermogen te stemmen. Zoo is het bijvoorbeeld
onbetwistbaar, dat in het afgeloopen jaar een nieuwe opleving van de Vlaamsche
strijdlustigheid, gepaard gaande met een groeiend streven naar eendrachtig samengaan,
desnoods buiten de politieke partijgrenzen om, mocht worden waargenomen. Het
congres van den Katholieken Vlaamschen Landsbond was kenschetsend, vooral daar
de noodzakelijkheid werd aanvaard ‘aan de Vlaamsche gemeenschap een eigen
publiekrechterlijke structuur te geven’ en het Hoofdbestuur opdracht kreeg ‘een
commissie te belasten met het bestudeeren van de verschillende vormen van deze
structuur, het federalisme inbegrepen’. Binnen de zes maanden - deze termijn is nog
niet verstreken - zou daaromtrent verslag worden uitgebracht.
Voorts is het onbetwistbaar, dat het Vlaamsche bewustzijn, ook in zijn uitingen
naar buiten o.m. in het Parlement, heel wat sterker is geworden. Het feit, dat de
meeste Katholieke Kamerleden en Senatoren en ook menig sociaal-democraat in de
Kamervergaderingen alleen nog Nederlandsch spreken en dus eindelijk het voorbeeld
volgen, sedert 17 jaar door de Vlaamsche-Nationale afgevaardigden gegeven, heeft
zeker zijn beteekenis, telwijl het ook wel het aanstippen waard dient geacht, dat de
regeering, onder den druk van de openbare meening, na een eeuw wachten, besloten
heeft een Vlaamsche afdeeling op te richten aan de Militaire Academie, een der
voornaamste bolwerken van het verfranschingsregime in het Vlaamsche land.
Een ander lichtpunt nog: aan de Vrije (Katholieke) Universiteit te Leuven zijn
weer een aantal nieuwe Nederlandsche colleges in het leven geroepen, terwijl - tegen
zekere anti-Vlaamsche bewegingen in - het studentenaantal aan de thans geheel
vervlaamschte Rijksuniversiteit te Gent nog met 116 toenam.
Bovendien is het zoo juist door de Nederlandsche regeering getroffen besluit tott
aanvaarding van het Nederlandsch als officieele taal in het diplomatieke verkeer met
België een succes voor het Vlaamsche aanzien in de wereld en heeft op 16 Januari
het Belgische Staatsblad de totaal-cijfers van de volkstelling in December 1930
gehouden, eindelijk bekend gemaakt, uit welke cijfers blijkt dat zelfs, wanneer men
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de Vlamingen, die te Brussel of elders gevestigd zijn en door hun bezigheden meer
Fransch dan Vlaamsch (of Nederlandsch) spreken, bij de Walen telt, het Vlaamsche
element in België het Franschsprekende met ongeveer 600.000 zielen overtreft. Indien
de Vlamingen werkelijk van deze meerderheid gebruik weten te maken, dan zal het
schaamteloos saboteeren van de Vlaamsche wetten in de Rijksbesturen en bij het
onderwijs en de plaatselijke administraties te Brussel ook wel een einde moeten
nemen. Daartoe is alleen een waar saamhoorigheidsgevoel en een zekere hoeveelheid
durf en doorzettingsvermogen van noode. De toekomst zal uitwijzen of de leidende
Vlamingen deze hoedanigheden bezitten.
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Het Nederlandsch als diplomatieke taal.
In breeden kring heeft het in Vlaanderen voldoening gewekt, dat de Nederlandsche
regeering eindelijk besloten heeft, voor het diplomatieke verkeer met België, van de
Nederlandsche taal gebruik te maken. Vooral nu de Nederlandsche regeering ook
met de Unie van Zuid-Afrika in het Nederlandsch correspondeert, was het
logischerwijze niet langer mogelijk, zelfs niet om zoogenaamde ‘practische redenen’,
aan het gebruik van de Fransche taal vast te houden. Het kon immers toch niet door
den beugel, dat de 8 millioen Nederlandsche Staatsburgers en de 5 millioen
Vlamingen, voor de 3 millioen Fransch- of Waalschsprekenden bleven onderdoen
en dat Vlaamsche ambtenaren met Nederlandsche collega's nog langer gedwongen
zouden zijn in een voor beiden vreemde taal brieven en nota's te wisselen.
Het besluit van de Nederlandsche regeering, dat zeker niet getroffen werd zonder
dat eerst overleg was gepleegd met Brussel, stelt nu, gelukkig, een einde aan een
allerdwaassten toestand, die reeds veel te lang heeft geduurd.
Hierbij mag zeker in herinnering worden gebracht, dat het gebruik van het
Nederlandsch, als diplomatieke taal tusschen de Wetstraat en het Plein, steeds een
der programmapunten van het A.N.V. is geweest. Lang vóór den oorlog werd reeds
in dien zin geijverd en toen, na het herstel van den vrede, in 1919-1920, de verspreide
leden van de groep Vlaanderen weer bij elkaar werden gebracht, was een der eerste
zorgen van het bestuur dit punt ook weer aan de orde te stellen. Herhaaldelijk werden
daarop betrekking hebbende verzoekschriften door de heeren Omer Wattez en Mr.
W. Thelen, als voorzitters, steeds meet M.J. Liesenborghs als secretaris, aan de
Belgische ministers van Buitenlandsche Zaken, Jaspar en Hijmans, overgemaakt,
terwijl in het Noorden, door het Hoofdbestuur, in dezelfde richting, bij de
Nederlandsche regeering stappen werden gedaan. Verscheidene Vlaamsche en
Noordnederlandsche dagbladen namen het voor deze hervorming op en hielden de
openbare meering wakker, terwijl mede door de zorgen van de groep Vlaanderen
van het A.N.V., verscheidene, malen in het Parlement werd geinterpelleerd. Zonder
haar invloed in dezen te willen overschatten. meent de groep Vlaanderen dan ook,
dat zij toch in vrij ruime mate tot het ver krijgen van den thans bereikten uitslag heeft
bijgedragen en het is zeker niet zonder voldoening, dat zij hierop, in dit maandblad,
mag wijzen. Zij vertrouwt bovendien, dat de Belgische regeering, van haar kant, niet
aarzelen zal het Nederlandsche voorbeeld te volgen en voortaan, voor hare
betrekkingen met de Nederlandsche overheidspersonen, geen andere taal meer dan
het gemeenschappelijke Nederlandsch zal gebruiken.

Tak Brussel.
Zondag 5 Januari hield tak Brussel een vrij goed bijgewoonde historische wandeling
door de Brusselsche bovenstad. Plaats van bijeenkomst was het pleintje vóór den
Parkschouwburg, waar de voorzitter van den tak, de heer M.J. Liesenborghs, die den
tocht leidde, den leden eerst de hartelijkste wenschen van het bestuur voor het jaar
1936 overmaakte en vervolgens een beknopt geschiedkundig overzicht gaf van de
oprichting der Parlements- en departementsgebouwen aan de Wetstraat, het ontstaan
van het daartegenover gelegen Stadspark: de oude Warande van keizer Karel V, enz.
In het park zelf vestigde hij de aandacht op menig borstbeeld o.m. dat van tsaar Peter
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de Groote, door de meeste deelnemers aan den tocht nimmer opgemerkt. Voorts ging
het langs het Academiepaleis, dat het paleis was van den Prins van Oranje in den
Belgischen revolutietijd, het Koninklijk Paleis, het grootendeels in zijn
oorspronkelijker toestand behouden Koningsplein, de voormalige abdij van den
Coudenberg, de plaats waar 't eedverbond der Edelen tot stand kwam, het
Egmontpaleis, het standbeeld van de graven van Egmont en Hoorre, de beelden van
Willem de Zwijger, Brederode, Marnix van St. Aldegonde, enz. om ten slotte door
de Wolstraat met hare oude patriciërshuizen uit de 17de eeuw, den Galgenberg
(herinnering aan Vesalius) te bereiken.
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Gaandeweg deelde de heer Liesenborghs tal van bijzonderheden over het geziene
mede en vertelde hij ook verscheidene legenden aan deze plaatsen en gebouwen
verbonden. Slechts noode - de wandeling had twee uren geduurd doch niemand had
zich ook maar één oogenblik verveeld - ging men weer uit elkaar, niet echter zonder
dat de voorzitter van den tak de belofte had moeten afleggen nog meer tochten van
dien aard, door onbekend Brussel te ondernemen.

Zuid-Afrika
Britsche tentoonstelling in Johannesburg.
Er verschijnt in Engeland een maandblad voor luchtvaart, ‘The Aeroplane’, onder
hoofdredactie van C.G. Grey.
De heer Grey is een volbloed-Engelschman, die echter herhaaldelijk zeer
waardeerend over andere volken schrijft. Hij heeft een zeer goede pen, is geestig,
zoodat het bijna altijd een genoegen is, zijn opstellen te lezen. Hij vat zijn taak als
hoofdredacteur van een luchtvaart-tijdschrift zeer ruim op, want hij betrekt
voortdurend de geheele wereldpolitiek, volkenbond, enz., in zijn beschouwingen.
In het nummer van 4 December 1935 schreef Grey een opwekking aan de Britten
om op ruime schaal deel te nemen aan de Britsche tentoonstelling, welke van
November 1936 tot Januari 1937 te Johannesburg zal worden gehouden: ‘On to
Johannesburg’.
Ik acht het van belang, in Neerlandia het, voor ons wel merkwaardige, slot van
dat artikel over te nemen. Enkele uitdrukkingen laat ik on vertaald.
‘De oude heftig anti-Britsche ‘backveldt Boers, the voortrekkers’ sterven uit. Hun
kinderen zijn niet zoo onwetend als het vorige geslacht was, maar de ‘anti-British
Predikants’ preeken nog tegen Engeland. Daar is niemand om te preeken, dat
Afrikaansch leeren tijdverspilling is en dat zonder de Britsche lucht- en zeemacht
Zuid-Afrika een Japansche kolonie zou zijn.
‘Een van onze tafelburen zeide, dat hij nog maar een week geleden een
Zuidafrikaanschen schoolmeester had ontmoet, die voor het eerst van zijn leven in
Londen was geweest. Hij vertelde aan onzen vriend, dat hij alles, wat hij bezat, zou
willen geven om 500 Zuid-Afrikaners ertoe te brengen, dat zij Engeland zien, zooals
Engeland is.
‘Daar is geen betere kerel (“fellow”) in de wereld dan de jonge, goed opgevoede
Zuid-Afrikaan. Hij is alles wat een blanke man behoort te zijn en een waardige
metgezel (“companion”) voor den jongen Engelschman en den jongen Duitscher van
heden. Maar Zuid-Afrika zal nooit worden, wat Zuid-Afrika behoort te zijn, voordat
geheel jong Zuid-Afrika Engeland kent (“know about England”). En de
Johannesburgsche tentoonstelling is de groote gelegenheid om hen te onderrichten
(“to teach them”)’.
Zoo voelt een volbloed-Brit de Afrikaansche zaak!
K.E.O.

St. Nicolaasfeest te Johannesburg.
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Het was een gelukkige gedachte van het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging
hier, om behalve het jaarlijksche St.-Nicolaasfeest voor de kinderen, ook een
bijeenkomst in te richten voor de leden. Zij vereenigden zich aan een maaltijd op 5
December. De spijskaart bevatte een keur van gerechten met Nederlandsche namen.
Een kleine honderd Nederlanders en oud-Nederlanders zaten aan en de gezelligheid
vierde hoogtij. Behalve het Wilhelmus en de liederen op het programma (St. Nicolaas,
Mijn Nederland, De Kabels Los, Piet Hein, Het Avondklokje) zetten verscheidene
van de aanwezigen om beurten bekende wijsjes in, die met blijkbare voldoening en
opgewektheid door allen werden meegezongen. St. Nicolaas in den persoon van den
heer Albert Haak bracht een bezoek en zinspeelde humoristisch op de
eigenaardigheden of hoedanigheden van verschillende gasten en dankte het bestuur
voor het goede werk ten behoeve der Vereeniging en behoeftige landgenooten gedaan.
Na zijn vertrek werd er door jong en oud gedanst, totdat het klokje van
gehoorzaamheid het einde inluidde van een zeer goed geslaagden avond, die
landgenooten en oud-landgenooten opnieuw nader tot elkaar heeft gebracht.
H. ALTMANN.
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Hoofdbestuur
Kort verslag van de Hoofdbestuursvergadering van Zaterdag 21
Dec. 1935
1. Aanwezig: de H.B.-leden: P.J. de Kanter, Algemeen Voorzitter, Ph. C.A.J. Quanjer,
Algem. Secretaris, F. Dekker, Algem. Penningmeester, Mr. W.J.L. van Es, K.E.
Oudendijk, Mr. Dr. F.L.J. van Haaren, Mr. Dr. P.H.W.G. van den Helm, O.L. Helfrich,
en de raadgevende Hoofdbestuursleden S.G.L.F. Baron van Fridagh, Mej. Dra. M.G.
Schenk en Jhr. E.J.M. Wittert.
Het H.B.-lid J.N. Pattist kwam later.
Mede aanwezig: de Administrateur Drs. W. Goedhuys.
2. De voorzitter heet het nieuwe lid, den heer Van Haaren, hartelijk welkom.
De voorzitter brengt in herinnering dat de heer Bijlo, een buitengewoon toegewijd
secretaris, aftrad en vervangen werd door den heer Quanjer. De voorzitter is den
secretaris erkentelijk voor de wijze, waarop deze zijn functie vervult.
3. De notulen van de H.B.-vergadering van 11 Mei worden goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken.
De heer Van Es biedt eenige kaarten aan van Noord Frankrijk. De Voorzitter zegt
hem dank voor dit geschenk.
Een brief is ontvangen van Dr. A. Kiewiet de Jonge, die namens zijn Moeder
hartelijk denk betuigt voor de bewijzen van deelneming, ondervonden bij den dood
van haar echtgenoot.
5. Bevestigd worden de volgende besluiten:
a. de benoeming van den heer Mr. J.W. Wijnaendts tot vertegenwoordiger te Parijs.
b. de deelneming ten bedrage van 25 gulden in het garantiefonds van de
Krügertentoonstelling.
6. De begrooting voor 1936 wordt, met een kleine wijziging in den opzet van een
artikel, goedgekeurd.
7. Tot Onder-Voorzitter wordt benoemd de heer J.N. Pattist.
8. Bespreking van de uiteenloopende opvattingen van de Redactie van Neerlandia
en van den heer Van Es over opneming van artikelen in Neerlandia.
De voorzitter verdedigt de overtuiging der Redactie, dat polemiek in Neerlandia
in het door den heer Van Es bedoelde geval uitgesloten moest zijn.
Aangezien het H.B. niet tot overeenstemming kan komen, wordt besloten, dit punt
tot een volgende H.B. vergadering aan te houden.
9. Voorstel tot het uitschrijven van eenige prijsvragen.
Het voorstel wordt aangenomen en zal aan de groepen en zelfstandige afdeelingen
voorgelegd worden.
10. Het voorstel omtrent de Necopto (tooneelvereeniging) wordt voor nader
onderzoek aangehouden op verzoek van den voorzitter.
11. Voorstel van den heer Bijlo, vertegenwoordiger van het A.N.V. in de commissie
der stichters van den leerstoel te Pretoria, inzake steun aan dien leerstoel
(onvoorwaardelijke toezegging voor twee jaar voor een bedrag van ten hoogste f 50.
- per jaar), wordt aangenomen.
12. Rondvraag.
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De heer Pattist vraagt of de kunsttentoonstelling ook niet in Fransch - Vlaanderen
kan gehouden worden.
De voorzitter geeft een toestemmend antwoord, mits de noodige gelden aanwezig
zijn voor dekking der kosten.
De heer Wittert doet mededeelingen over de Nederlandsche Cursussen in
Duitschland, welker voortzetting vermoedelijk tot 1 Jan. 1937 verzekerd zal zijn.
De voorzitter sluit ten ongeveer 5 uur de vergadering.

Afdeelingen
's-Gravenhage.
Op 27 November j.l. hield de kapitein der artillerie G. Fabius voor de afdeeling een
lezing in Pulchri Studio over: ‘Het aandeel der Nederlanders in de openstelling van
Japan en in de vorming eener Japansche Marine’.
Als kleinzoon van een der officieren, die van 1854-'57 aan de openstelling van
Japan medewerkte, verklaarde spreker, de stof voor zijn lezing grootendeels uit de
nagelaten papieren van zijn grootvader te hebben geput.
Na een kort overzicht van de ontwikkeling van den Japanschen staat en Japans
verhouding tot Europa van den tijd van Marco Polo af, schetste hij, hoe de
Nederlanders in het begin der zeventiende eeuw vasten voet kregen in Japan, terwijl
alle andere vreemdelingen uit Japan werden geweerd. De Hollandsche factorij op
Decima, klein van omvang, vormde eeuwenlang de brug tusschen Japan en het
Europeesche handelsverkeer. Tevergeefs trachtten Rusland, Frankrijk, Engeland,
Amerika aanraking
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te krijgen met Japan. In 1853 ankerden een Amerikaansch en een Russisch eskader.
Zij hadden echter geen succes. Maar later gaven de Japanners ingevolge inwendige,
staatkundige veranderingen toe. In 1854 sloten zij een verdrag met Amerika dank
zij Nederlandsche bemiddeling. In datzelfde jaar zond Nederland een oorlogsschip
onder commando van overste Fabius. Het volgende jaar ging overste Fabius andermaal
naar Japan met een commissie om de Japanners een Nederlandsch oorlogsschip aan
te bieden. Het was het eerste schip der Japansche Marine. Inmiddels werd over een
verdrag onderhandeld. Begin November 1855 kwam een voorloopig tractaat tot stand.
De Japansche wacht der factorij op Decima werd ingetrokken; de lijfsvisitatie hield
op. Opnieuw werd overste Fabius met een missie naar Japan gezonden aan boord
van de Medusa. Wederom probeerden de Nederlanders te bemiddelen voor andere
mogendheden, voorloopig zonder resultaat. Japan bestelde vervolgens vijf
oorlogsschepen in Nederland. Hollandsche officieren en onderofficieren gaven aan
de Japanners militair onderricht. Dr. Pompe van Meerdervoort stichtte een hospitaal
en organiseerde het geneeskundig onderwijs in Japan. Spreker vertelde verder van
het groeiend verzet tegen de komst tier vreemdelingen. Zelfs werd in 1863 de Medusa
beschoten. In 1864 tuchtigde een internationale vloot de tegenstanders. Spr. besloot
met er op te wijzen, dat Japan nu nog den invloed van Nederland gedenkt. Hierna
werden een aantal lichtbeelden, op het gesprokene betrekking hebbende, vertoond.
***
Op 19 December j.l. heeft de afdeeling in de groote zaal van Pulchri Studio een
Zuidafrikaanschen Kunstavond gegeven, welke zeer goed bezocht was. Onder de
aanwezigen bevonden zich Z. Exc. Deckers en Z. Exc. Van Lidth de Jeude.
Na een korte welkomstrede van den voorzitter, generaal Lasonder, waarin deze
in het bijzonder Z. Exc. Dr. Van Broekhuizen begroette en voor de Zuidafrikaansche
letterkunde zijn waardeering uitte, gevolgd door het zingen van het Zuidafrikaansche
Volkslied een het Wilhelmus, betrad Dr. Van Broekhuizen onder luide toejuichingen
het podium.
Spr. begon met den voorzitter te bedanken en er zijn vreugde over uit te spreken,
dat men overal in Nederland zijn taal verstaat. Hij herinnerde aan een gezegde van
president Steyn, die in 1912 op een Algemeen Nederlandsch Congres zei, dat de
beide talen over den Congo heen elkaar de hand reiken. Door de omstandigheden
zijn de boeren eerst laat in de gelegenheid geweest om de taalkunst te gaan beoefenen.
Spr. wees er op, dat de geschiedenis der Boeren geheel overeenkomt met de
geschiedenis van de taal. Met de annexatie wilde Engeland indertijd ook de taall der
Boeren doen verdwijnen, doch de, gehechtheid van den Oud-Hollandschen Boer aan
zijn taal een de liefde voor zijn Kerk, die den Staten-Bijbel in eere hield, zijn de
sterkste beveiliging voor het behoud der nationale taal geweest. Daarnaast heeft de
‘Groote Trek’ het nationaal gevoel machtig versterkt en het Boerenvolk in bloed,
tranen en doodsgevaar samengesmeed.
Spr. heeft veel gewerkt in de notulen van de Zuidafrikaansche kerkeraden. Daar
vindt men nog de taal vare Jan van Riebeeck. Hij herinnerde aan Jan Hofmeyer en
Ds. Dutoit. In den tijd voor den Boerenoorlog werd de trouw aan de taal slap. De
oorlog van 1899-1902, die ook de taal zou vernietigen, is echter een groote vernieuwer
gebleken.
Spr. onderscheidt oude en jonge Afrikaansche letterkunde. De ouwe poëzie lijkt
op onze Geuzenpoëzie. De jonge letterkunde werd in en na den grooten oorlog
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geboren, waarvan zij de ellende weerspiegelt. Met de verbetering van den toestand
wordt ook de poëzie weer hoopvoller. Na 1929 komt een nog jonger geslacht met
een meer vergeestelijkte Kunst. De moderne Nederlandsche dichtkunst en het moderne
Nederlandsche proza hebben grooten invloed op de jonge Zuidafrikaansche
letterkundigen gehad. Van de vele schrijvers, die het, in vergelijking tot andere
volken, zoo jonge Zuidafrikaansche volk telt, noemde spr. Malherbes, Arie v.d.
Linden, Jan van Brugge, Langenhoven (de Multatuli en Hildebrand van Zuid-Afrika),
Wassenaar, Fagan, Van den Heever, Du Plessis, Eitemal, en de allerjongste Louw,
Uys, Krige, Marie Linde, Jonker. De Afrikaansche letterkunde, al is zij jong, heeft
reeds veel gegeven, en belooft voor de toekomst nog veel. Tot besluit las spr. een
paar van de jongste gedichten voor.
Hierna zong het Mannenkoor ‘De Vereenigde zangers’ (directeur A. Smit) ‘Trouw’
van J.P.J. Wierts, opgedragen aan Z. Exc. Dr. Van Broekhuizen, een werk, dat én
door zijn forsche, pakkende muziek én de uitstekende vertolking op treffende wijze
uiting gaf aan de sympathie voor den Zuidafrikaanschen gezant.
Na de rustpoos zong mevr. Henriëtte Sala, begeleid door den pianist Hans
Schouwman, een drietal liederen van A. Lambrechts-Vos en later nog oenige vroolijke
Zuidafrikaansche liedjes van Emiel Hullebroek. Het Gemengd A Cappella Koor ‘Die
Haghe’ (directeur P. Mostert) bracht twee nieuwe koorwerken ten gehoore, beide
getoonzet door
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den heer Wierts, o.a. en slaapliedje met woorden van Mej. Johanna van Broekhuizen.
Tenslotte voerde het Mannenkoor nog twee nieuwe koorwerken van den heer Wierts
uit, het zeer boeiende ‘Die Ossewa’ en ‘Die Stem van Suid Afrika’, het nieuwe
volkslied. Vooral het laatste maakte, door zijn gloedvolle, direct tot het hart sprekende
toonzetting diepen indruk en vormde een waardig slot van dezen zeer geslaagden
avond.

Schiedam.
Op Dinsdag 14 Jan, gaf de afd. Onderwijs der gemeente Schiedam een middag met
filmvertooning. Prof. Bokhorst uit Pretoria sprak - inplaats van den gezant van Z.
Afrika, die verhinderd was - een inleidend woord, waarin de Stamgedachte op
uitnemende wijze verwerkt was. De onderwijzers van alle scholen waren door het
gemeentebestuur uitgenoodigd aanwezig te zijn, evenals de leeraren van H.B.S. en
Gymnasium. De scholen waren dien middag gesloten. De zaal, die ongeveer 950
personen kan bevatten, was geheel gevuld. Ook de leden van het A.N.V. hadden
toegang. De volgende week werd de Zuid-Afrika-rolprent voor de leerlingen vertoond.
***
Woensdagmiddag 15 Jan. werd de Verschaeve-tentoonstelling in de openbare
leeszaal geopend, ingericht door de heeren Goedhuys en Broekman. De voorz. der
afdeeling sprak een inleidend woord, waarin het doel der tentoonstelling van het
A.N.V. en dat van den Z.-Afrikamiddag van Onderwijs werden gekenschetst als de
roep tot Nederland: ‘Uw land strekt zich verder uit dan de landsgrenzen. Wordt U
daarvan toch bewust’.
Namens B. en W. sprak de Wethouder van Onderwijs een kort woord, waarna de
heer Goedhuys de beteekenis van Verschaeve voor den Dietschen stam toelichtte,
en de heer Broekman het tentoongestelde nader besprak.
Talrijke vooraanstaande personen waren aanwezig.

Oost-Zeeuwsch Vlaanderen.
De heer F. Grammens uit Ronse hield voor de afdeeling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen
te Ter Neuzen een lezing over de taalgrens en het taalgrenswerk. Op duidelijke en
onderhoudende wijze beschreef hij het ontstaan van de taalgrens en de verschuiving
naar het noorden, die in den loop der geschiedenis is geschied. Nog thans bestaat er
voortdurend gevaar dat streken in Vlaanderen voor de Nederlandsche taal en
beschaving verloren zullen gaan, zoodat hard werk geboden is. De taalgrensactie
stelt zich op wettelijke basis: men aanvaardt de taalwetten zooals die zijn, maar eischt
onverbiddelijk ook de toepassing er van, die maar al te vaak veel te wenschen overlaat.
Voorts streeft men naar een wijziging van de provinciale inrichting van België,
doordat men de provinciegrenzen wil doen samenvallen met de taalgrens. Van den
strijd, die om het behoud der Nederlandsche taal aan de Zuidgrenzen gestreden wordt,
vertelde de heer Grammens zeer aanschouwelijk, daarbij humoristische momenten
niet vergetend.

St. Niklaasviering te New York.
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Dank zij de medewerking der heeren F.W. Rijperda Wierdsma en P. van der Toorn,
vertegenwoordigers der Holland-Amerika Lijn, kon deze bijeenkomst op
Nederlandschen bodem, d.i. aan boord van het stoomschip Volendam, plaats hebben.
Het bestuur onzer Afd. Nieuw Nederland stelde dat zeer op prijs.
De voorzitter, Prof. Dr. A.J. Barnouw, heeft met een geestige toespraak, gedurende
den maaltijd, den goeden Sint herdacht; hij zeide o.a. ‘waren de kinderen van voorheen
tevreden met het terugvinden den volgenden morgen, van hun klompje of schoentje
gevuld met lekkernij, tegenwoordig zoeken zij de grootste kous uit die zij maar
kunnen vinden. De voorzitter stelde een dronk in op de gezondheid van H.M. de
Koningin, Prinses Juliana en den President van de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, waarop de aanwezigen geestdriftig het Wilhelmus zongen en daarna
het Amerikaansch Volkslied.
Na den maaltijd was er gelegenheid tot dansen, waarvan de meesten tot na
middernacht gebruik hebben gemaakt.
Onder de aanwezigen waren de eerevoorzitter der Afd., de heer W.P. Montijn,
Consul-Generaal te New York, Lt. Generaal Koster met mevrouw en de heer A.C.
Zimmeruran, vertegenwoordiger der Nederlandschindische Regeering in verband
met den export, de heer J.A. de Lancy, voorzitter der Hollandsche Club en vele dames
en heeren vooraanstaand in de Nederlandsche Kolonie alhier.
De vroolijke stemming, die den geheelen avond heeft geheerscht, bewees hoe
iedereen voldaan was.

Mededeelingen
De kunst in nood.
21 Januari hield H.K.H. Prinses Juliana een radio-rede ter aanbeveling der verloting,
welke het comité ‘De Kunst in Nood’ op touw heeft gezet van de aangekochte
kunstwerken.
H.M. Koningin Wilhelmina heeft twee schilderijen van Haar hand beschikbaar
gesteld om in kleurendruk te worden vermenigvuldigd.
Wie f 1.10 stort op het gironummer
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van Van Hobokens Bank te 's-Gravenhage: 8-4-7-2-6 ontvangt een afdruk en tevens
een lot voor de verloting.
Wij bevelen deze gaarne aan in de medewerking van allen, die voor het mooie
doel iets kunnen missen.

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

Verbetering.
In het jongste Novembernummer werd een mededeeling opgenomen over het bezoek
van den dichter Slauerhoff aan Kaapstad. Daarin is sprake van ‘den boekwinkel van
Bakker’.
Ter voorkoming van misverstand vermelden we dat dit een verschrijving is van
onzen berichtgever en dat bedoeld is: het Kaapstadsch filiaal van de firma De Bussy
te Amsterdam.

Nationaal Jongeren-verbond.
Op Dinsdag 11 Februari 1936 geeft de Afdeeling Den Haag van het Nationaal
Jongeren-Verbond een groeten Lustrumavond in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen ter herdenking van het 10-jarig bestaan van het Nationaal Jongeren
Verbond.
Sprekers zijn: Z.Exc. Mr. D. Fock, oud Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, over
Indië, en Z.Exc. Jhr. W. Roëll, Commandant van het Veldleger en Gouverneur der
Residentie, over de Weermacht.
Verder wordt een Lustrumspel opgevoerd, waarvan de leiding in handen van den
heer Louis Gimberg berust.
Het Nationaal Jongeren-Zangkoor, onder leiding van den heer Paul Pul verleent
zijne medewerking evenals het versterkte Haagsche Burgerwachtorkest onder leiding
van den heer Th. Kneifer. In het geheel werken ruim 300 personen mede.
Toegangskaarten zijn tegen f 0.60 verkrijgbaar op het Afdeelingskantoor, Lange
Houtstraat 7 (gironummer 103083, ten name van Joh. A. Visser, Van Dickstraat 5,
telefoonnummer 113699).
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Stamboekerij.
De stamboekerij werd door ons Hoofdbestuurslid Mr. W.J.L. van Es verrijkt met een
zevental waardevolle oude kaarten uit de particuliere verzameling van den heer Van
Es, betrekking hebbend op het gebied rondom de Nederlandsche taalgrens in Frankrijk.
Voor de studie der Nederlandsche plaatsnamen in Frankrijk is deze aanwinst zeer
belangrijk.

Voor de nederlandsche cursussen in Duitschland.
Ontvangen bijdragen: Mej. H.P.v.N., 's-Gravenhage, f 10.-; Dr. I.A.N., 's-Gravenhage,
f 1.-; Mevr. M. Th. J.K.-B., Leiden, f 10.-; J.C.K., Leiden, f 1.-; No. 1828 f 2.-.

Bericht der afd. boekverspreiding.
Ofschoon zich enkele belangstellende leden opgaven naar aanleiding van den oproep
om een gelezen exemplaar van de Nieuwe Rotterdamsche Courant geregeld aan een
Vlaamsche. Volksboekerij af te staan, blijkt de verzending op de hooge frankeerkosten
af te sluiten.
Wij doen thans een beroep op leden of lezers, in Antwerpen wonende. Men stelle
zich in verbinding met de Volksboekerij, Blindenstraat 19, Antwerpen.

Opgave van gironummers voor het voldoen der jaarbijdrage 1936.
Herhaaldelijk komt het voor, dat de jaarbijdragen door de leden betaald worden aan
het Hoofdkantoor van het Verbond te 's-Gravenhage, inplaats van aan den
penningmeester der afdeeling, waartoe zij behoeren. Dit brengt herhaalde
overschrijvingen en belangrijk tijdverlies mede.
Wij verzoeken den leden dus dringend hun jaarbijdragen te willen voldoen aan
den plaatselijken penningmeester.
Die 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 Nederland, 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 Gem. A'dam.
Arnhem, nr. 2695, t.n.v. Rotterdamsche Bankvereen. N.V., kantoor Arnhem,
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met vermelding van de bestemming. Brussel, nr. 134.152, t.n.v. G.J. Hooyer. Gooi,
nr. 2555, t.n.v. J.A. Grootegoed, Hilversum.
's-Gravenhage en Omstr., nr. 37948, t.n.v. Alg. Ned. Verbond, afd. 's-Gravenhage
en Omstreken.
Groningen, nr. 154020, t.n.v. Dr. D.M. de Vries Gzn., Groningen.
Haarlem en Omstr., nr. 258712 t.n.v. Penningm. afd. Haarlem A.N.V.
Kampen, nr. 6552, t.n.v. N.V. Sallandsche Bank, Kampen (met vermelding van
bestemming).
Leiden, nr. 40420, t.n.v. de Bank-Associatie, kantoor Leiden, (met vermelding
van de bestemming).
Maastricht, nr. 128346, t.n.v. J.H. Schöpping.
Oostelijk Z.-Vlaanderen, nr. 125621, t.n.v. P. Fijn van Draat, Terneuzen.
Rotterdam, nr. 160421, t.n.v. M.J.J.M. Kavelaars.
Utrecht, nr. 767, t.n.v. Mr. H.A.M. Wijnne.
Zutphen, nr. 65445, t.n.v. Mej. A.A. Labrijn.
Amersfoort

} Voorloopig nr. 46007 ten name
Penningmeester Gr. Nederland Alg. Ned.
Verbond, 's-Gravenhage.

Delft

} Voorloopig nr. 46007 ten name
Penningmeester Gr. Nederland Alg. Ned.
Verbond, 's-Gravenhage.

Deventer

} Voorloopig nr. 46007 ten name
Penningmeester Gr. Nederland Alg. Ned.
Verbond, 's-Gravenhage.

Enschede

} Voorloopig nr. 46007 ten name
Penningmeester Gr. Nederland Alg. Ned.
Verbond, 's-Gravenhage.

's Hertogenbosch

} Voorloopig nr. 46007 ten name
Penningmeester Gr. Nederland Alg. Ned.
Verbond, 's-Gravenhage.

Afdeeling Boekverspreiding 149431.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Th. E. van Schouwenburg,
Bruno-Klauwerstraat 20,
Santpoort-Station.
Opg. door den heer J. Hartog, Haarlem.
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J. van Randwijk,
Vrieseweg 68,

Dordrecht.

F. Reus, Arts, Rijksstraatweg 1, Haarlem.
Beiden opg. door den heer C. van Son,
Dordrecht.
Dr. Ir. W.J. Muller,
Zomerluststraat 25,

Haarlem.

Opg. door Mevr. E.W. Merens-Joekes,
Haarlem.
R. Moermond,
Axelsche Straat,
Opg. door Dr. H. Bruch,

Ter Neuzen.
Ter Neuzen.

C. Wit,
Inspecteur Lager
Onderwijs,
Middelburg.
Opg. door den heer J.N. Pattist,
's-Gravenhage.
Mej. Tengbergen,
Godelindeweg 11,

Hilversum.

Opg. door het Bestuur van Afd. 't Gooi.
A.M. van Epen, Architect,
Laarderweg 202,

Hilversum.

Opg. door M.L. Goedkoop, Parijs.
H. Hoving.
Dir. N.V. Kappelhoff & Hovingh,
Tuinlaan 100,

Schiedam.

Opg. door het Bestuur van Afd. Schiedam.

Begunstigers.
Mevr. Moermond,
Axelsche Straat
Opg. door Dr. H. Bruch,

Ter Neuzen.
Ter Neuzen.
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Groep Nederlandsch-Indië.
J. Dirkmaat.
Rahderstraat 8,

Medan.

H.J. Tichelman,
1e Red. Sumatra Post, Kesawan,
Medan.
Beiden opg. door het Bestuur van Afd.
Sumatra's Oostkust.

Groep Suriname.
W. Schmitz,

Moengo.

Opg. door den heer Hbt. Zwart,

Heerlen.

Buitenland.
L.E. 't Hart,

Kaapstad, Z. Afr.
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Algemeene Nederlandsche Kunsttentoonstelling 1936
Voor deze tentoonstelling van Nederlandsche, Indische, Vlaamsche en
Zuid-Afrikaansche hedendaagsche kunst, welke zal worden gehouden in het
Gemeentemuseum te 's-Gravenhage van 29 Maart - 26 April, in het Museum Boymans
te Rotterdam van 2 Mei - 31 Mei en in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 6
Juni - 28 Juni, is een eere-comité gevormd.
Het heeft H.M. de Koningin behaagd het beschermvrouweschap te aanvaarden.
Als eerevoorzitters verklaarden zich bereid zitting te nemen:
Dr. H. Colijn, Minister van Staat, Minister van Koloniën;
Prof. Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, Min. v. Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen;
Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, Minister van Buitenlandsche Zaken;
Dr. H.D. van Broekhuizen, Gezant van de Unie van Zuid-Afrika;
Jhr. Mr. B.C. de Jonge, Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië.
Voorts traden reeds tot het eerecomité toe:
Dr. C.J.K. van Aalst, Oud-President der Ned. Handel-Maatschappij, Hoevelaken;
Mr. N.J. van Aalst, Rotterdam;
C.W.H. Baard, Oud-Directeur der Gemeente-Musea te Amsterdam;
H. van Beek, Rotterdam;
S. van den Bergh Jr., Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Wassenaar;
D.G. van Beuningen, Directeur der Steenkolen-handelsvereeniging, Rotterdam;
G.W. van Bergen Walraven, Hoofddirecteur der H.A.V. Bank, Schiedam;
Prof. Ir. C.L. van der Bilt, Wethouder van Onderwijs, Den Haag;
Justijn Blanckaert, Voorzitter v.h. Vlaamsch Verbond van Frankrijk,
Zegerskapelle;
E. Boekman, Wethouder voor de Kunstzaken, Amsterdam;
Mr. S. Boers, Hoofddirecteur der Eerste Ned. Verzekering Mij. op het leven en
tegen invaliditeit, Den Haag;
G.H. Bürhmann, Dir. van G.H. Bürhmann's Papiergroothandel N.V., Amsterdam;
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Gottfr. H. Crone, Voorz. van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
Amsterdam;
G.J. Droste Jr., Overveen;
P. Dijkstra, Directeur der Holland - Afrika Lijn, Amsterdam;
Mr. Ohr. P. van Eeghen, Voorzitter der Stichting Rembrandt-Huis, Amsterdam;
W.A. Engelbrecht, Voorzitter der Kamer van Koophandel, Rotterdam;
P. Eschauzier, Directeur van de Ned. Ind. Suiker-Unie, Den Haag;
F.H. Fentener van Vlissingen, Dir. der Steenkolen-handelsvereeniging, Utrecht;
Mr. D. Fock, Minister van Staat, Oud-Gouv. Gen. van Ned.-Indië, Den Haag;
Dr. H.E. van Gelder, Dir. van het Gemeentemuseum, Den Haag;
J. Ed. Gerzon, Dir. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen N.V., Amsterdam;
Mr. J.R. Goddard, Voorzitter van den Rotterdamschen Kunstkring, Rotterdam;
D. Hannema, Directeur van het Museum Boymans, Rotterdam;
A. Hartog, Directeur der Unilever, Rotterdam;
J. Hartog, Oud-Directeur der Unilever, Den Haag;
J. H. van Heek, Directeur van het Rijksmuseum Twenthe, Enschedé;
Mr. A.J.A.A. Baron van Heemstra, Oud-Gouverneur van Suriname, Oosterbeek;
Dr. E. Heldring, Voorzitter der Vereeniging Rembrandt, Amsterdam;
M.H. van Hertzfeld, Rotterdam;
J. van Hoey Smith, Rotterdam;
K.C. Honig Mz., Industrieel, Overveen;
D. Hudig Pzn., Assuradeur, Rotterdam;
H. Jacobson, Bestuurslid van Maatsch. en beh. tot de Kon. Shell Groep,
Wassenaar;
Prof. Mr. A.C. Josephus Jitta, Rijksbemiddelaar, Den Haag;
Jhr. Mr. Dr.H.A. van Karnebeek, Minister van Staat, Commissaris der Koningin
in de provincie Zuid-Holland, Den Haag;
Prof. Mr. J.C. Kielstra, Gouverneur van Suriname, Paramaribo;
H. van der Kloot Meyburg, Voorzitter van den Haagschen Kunstkring, Den
Haag;
P. Klijnveld, Accountant, Amsterdam;
Mr. J.R. de Koning, Oud-Notaris, Den Haag;
Luit. Gen. K.N.I.L. b.d. W. Lasonder, Voorzitter van de Afd. 's-Gravenhage en
Omstreken van het Alg. Ned. Verbond, Wassenaar;
Dr. W.J. Leyds, Oud-Staatssecretaris en -Gezant der Zuid-Afr. Republ., Den
Haag;
Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, Buitengewoon Gezant en Gevolm. Minister,
Oud-Gouverneur Gen. van Ned.-Indië, Berlijn;
Prof. C. Looten, Rijssel (Fr.);
Dr. H.A. Lorentz, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister, Pretoria;
Jhr. H. Loudon, Voorzitter van den Raad van Commissarissen van de Kon. Ned.
Petroleum Maatschappij, Wassenaar;
Prof. Huib Luns, Voorzitter van de Maatschappij Arti et Amicitiae, Amsterdam;
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Mr. K.P.v.d. Mandele, Dir. der Rotterdamsche Bankvereeniging N.V.,
Rotterdam;
Prof. Dr. W. Martin, Directeur van het Kon. Kabinet van Schilderijen, Den
Haag;
Jhr. Dr. J. Loudon, Buitengewoon Gezant en Gevolm. Minister, Parijs.
Mr. E.E. Menten, Lid der Firma Heldring en Pierson, Warmond;
Dr. W.W. van der Meulen, Oud-Wethouder van Den Haag, Den Haag;
E. Mistler, Voorzitter der Maatschappij Kunst van Heden, Antwerpen;
Dr. Hendrik Muller, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister, Den
Haag;
Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Oud-Gezant, Den Haag;
H. Nijgh, Directeur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam;
Paul Nijgh, Pres. Comm. Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, Bilthoven;
S.F. van Oss, Uitg. van de Haagsche Post, Den Haag;
J.L. Pierson, Baarn;
Edwin vom Rath, Oud-Secr. v.d. Comm, van toez. op het Rijksmuseum,
Amsterdam;
J.B.J. Ratté, Wethouder van Onderwijs en Volksontwikkeling, Rotterdam;
H. Ringers, Dir. van Ringers' Cacao- en Chocoladefabrieken, Rotterdam;
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Jhr. D.C. Röell, Directeur der Gemeentemusea, Amsterdam;
Dr. A.A.L. Rutgers, Oud-Gouverneur van Suriname, Den Haag;
Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Staat, Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Suideras bij Vorden;
J. Sassen, Directeur van Hotel ‘Central’, Den Haag;
Dr. F. Schmidt Degener, Hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Amsterdam;
Dr. J. Siegenbeek van Heukelom, Rotterdam;
Jhr. E.W.C. Six, Directeur der Musea te Dordrecht;
Mr. H.J. Smidt, Referend. a.h. Dep. v. Onderes. Kunsten en Wetensch., Den
Haag;
Prof. Dr. S.W. Sneller, Voorz. van de Afd. Rotterdam v.h. A.N.V., Rotterdam;
Jhr. Mr. J.C. Stoop, Den Haag;
A.W. Sijthoff, Directeur der Haagsche Courant, Den Haag;
G. Veth, Lid ader Firma Schill en Capadose, Den Hag;
Joh. Tielens, Voorzitter van de Kunstenaarsvereeniging R. 33, Rotterdam;
Prof. Dr. A. Vermeylen, Prorector van de Staatsuniversiteit te Gent;
P. Visser, Hoofd der Afd. Kunsten en Wetenschappen aan het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Den Haag;
W. van der Vorm, Dir. der Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij, Rotterdam;
J.L. van Walbeek, Meelimporteur, Dordrecht;
Th. M. Th. van Welderen Baron Rengers, Den Haag;
Mr. H.K. Westerdorp, Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de
Rijksacademie
van Beeldende Kunsten, Amsterdam;
B.P. Willebeek Le Mair, Rotterdam;
Mr. J.W. te Winkel, Voorz. der Afd. Amsterdam v.h. Alg. Ned. Verbond,
Amsterdam;
S. van Zwanenberg, Industrieel, Den Haag.
***
Zaterdag 28 Maart te half drie heeft in de gehoorzaal van het Gemeente Museum
te 's-Gravenhage de plechtige opening plaats, waarbij Minister Slotemaker de Bruïne
het woord zal voeren.

Groep Nederland
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Leden van het A.N.V. Dit zegel is ter verspreiding kosteloos verkrijgbaar aan ons hoofdkantoor Laan
34, 's-Gravenhage.

Groepsvergadering op Zaterdag 4 April
Groepsvergadering op Zaterdag 4 April 1936 te Rotterdam (Café Restaurant
‘Atlanta’, Coolsingel 97), aanvang 11 uur v.m.
Om één uur gezamenlijke koffietafel (1.25 gld. de persoon) in den gesloten daktuin
van genoemd gebouw.
De dagorde zal aan de afdeelingen en in het volgend nummer van Neerlandia
bekend worden gemaakt.
Voorstellen van de afdeelingen zal de ondergeteekende gaarne ontvangen vóór
21 Maart a.s.
Na afloop der vergadering, bezoek aan het Museum Boymans, onder deskundige
leiding.
De Secretaris van Groep Nederland,
D. ROESSINGH VAN ITERSON.
Ruychrocklaan 94,
's-Gravenhage.
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Helden - Kermis
In dit nummer kan men lezen, dat en hoe wij aan de Burgemeesters van Amsterdam
en Den Haag verzocht hebben de vertooning van de rolprent ‘Heiden-Kermis’ te
stuiten, respectievelijk te voorkomen.
Op het verzoek aan den Burgemeester van Amsterdam kwam geen antwoord,
hetgeen wij, zooals ook uit de feiten gebleken is juist te zijn, niet hebben op te vatten
als een, blijk van instemming.
De Burgemeester van Den Haag deelt in zijn antwoord mede, dat overwegingen,
als het hoofdbestuur in zijn brief naar voren bracht, buiten het kader vare artikel 19
der Bioscoopwet liggen. Wij eerbiedigen het standpunt van den Burgemeester
volkomen, maar meenen, dat de Bioscoopwet te zorgen heeft, dat in den bioscoop
de nationale gevoelens van ons volk niet gekwetst worden.
Dit raakt echter 't geval, dat ons thans bezig houdt, slechts zijdelings.
De stap van het hoofdbestuur heeft geenszins algemeene instemming gevonden.
Wij ontvingen een protest ‘tegen het meer dan belachelijke protest van uw verbond
tegen de werkelijk grappige en onschuldige film’, waarvan de schrijver met vele
anderen genoten heeft. Ook kwam een brief in van een lid van het Verbond, die als
lid bedankt, omdat hij het protest dusdanig er naast acht, dat hij niet lid blijven wil.
Wij vragen ons af, waar het heen moet, met welke vereeniging ook, wanneer ieder,
die het niet eens is met een of anderen stap van zijn bestuur, maar dadelijk als lid
bedankt.
Wij geven volkomen toe, dat de bewuste rolprent op zichzelf mooi en onderhoudend
kan zijn. De verontwaardiging over ons verzet tegen de vertooning is derhalve te
begrijpen, wanneer men niet kàn of niet wìl zien, wat er aan deze film vast zit. Het
is echter duidelijk, dat voor een juist oordeel zulks noodzakelijk is.
In dit geval blijkt weer, voor de zooveelste maal, dat het voor het Nederlandsche
volk, dat, trots alle ge- en verschillen, een vast aaneen gesloten eenheid vormt, den
strijd voor zijn volksrechten derhalve niet kent, ontzettend moeilijk is, zich in te
denken in den toestand van een volk, dat strijden moet om een positie, te veroveren,
gelijk aan en derhalve naast die van het andere volk, waarmede het in hetzelfde
staatsverband leeft, en dat tot dusver steeds de leiding had. En toch is het
Nederlandsche volk verplicht, niet uit medelijden of andere gevoelsoverwegingen,
maar in zijn eigen belang, zich vertrouwd te maken met de bijzonderheden van dien
strijd, wanneer 't gaat om een deel van den Nederlandschen stam.
Het is de dure plicht van het Nederlandsche volk, zich natuurlijk te onthouden van
inmenging in de politieke aangelegenheden van welken anderen Staat ook, maar het
is niet minder zijn plicht zich te onthouden van alles wat onze taalverwante
stambroeders in hun strijd verzwakken kan.
Gezien in de omlijsting van de verhouding tusschen de Vlamingen en hun
tegenstanders in België, is er op zichzelf reeds voldoende aanleiding om de rolprent
‘Helden,-Kermis’ hier in Nederland niet op te voeren. Wij werken dit niet verder uit.
Ieder, die de film gezien heeft, zal begrijpen, wat wij bedoelen.
In dat geval is er nog meer aanleiding om de vertooning hier na te laten, omdat in
den tijd, waarin de rolprent speelt, het volk, dat nu het Vlaamsche volk heet, en het
volk, dat nu het Nederandsche volk is, samen het Nederlandsche volk vormden.
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Men doet den grooten Zwijger grievend onrecht, wanneer men dat feit niet in het
oog houdt.
d.K.
Raadgevingen aan de leden.
Spreekt in Vlaamsch België Nederlandsch!
Leest Neerlandia en geeft het daarna aan een kennis ter lezing.
Bezoekt trouw de Afdeelingsbijeen komsten!
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Nederland
Jacobus Post †
31 Januari overleed te 's-Gravenhage onze oud-propagandist Jacobus Post in den
ouderdom van 76 jaar. Zijn verzwakte gezondheid had hem in 1932 gedwongen om
zijn taak neer te leggen.
In trouw aan de beginselen van het A.N.V., waaraan hij van de oprichting af
verknocht was, deed hij voor geen enkel lid onder. Toen het Verbond opgericht was,
in 1898, aanvaardde hij een betrekking in Zuid-Afrika en werd al gauw secretaris
van den jongen tak Johannesburg. En sedert, ook na zijn terugkeer in Nederland,
werkte hij mede aan den groei van het Verbond. En ook nadat hij door lichaams- en
gezichtszwakte tot werkeloosheid gedoemd was, bleef hij belang stellen in het wel
en wee der Grootnederlandsche beweging.
Aan de groeve heeft onze algemeene voorzitter zijn verdiensten aldus in het licht
gesteld en daarmede de gevoelens vertolkt van alle A.N.V.-ers, die met hem hebben
samengewerkt:
Een goed vaderlander, een trouw vriend van het Algemeen Nederlandsch Verbond
is met den heer Jac. Post uit ons midden weggenomen.
Vele jaren achtereen heeft hij met een boven mijn lof verheven toewijding de
belangen van het Verbond gediend door hen, die volgens zijn meering het Verbond
met hun lidmaatschap behooren te steunen en die hij bereiken kon, te bezoeken en
op hun plicht te wijzen. Zeer velen heeft hij op deze wijze de oogen geopend.
Het groote belang van dezen arbeid moet men niet alleen, en zelfs niet in de eerste
plaats zien in de versterking van de geldmiddelen, die daardoor verkregen werd,
maar ook en vooral in de propaganda, die er van uitgaat voor de verbreiding der
beginselen van het Verbond.
Om dit werk goed te kunnen doen, den juisten toon te kunnen vinden, altijd weer
opnieuw met gloed de mooie beginselen van het Verbond te kunnen uiteenzetten en
de menschen te overtuigen van hun plicht, als goede Nederlanders, als lid toe te
treden, moet men over vele eigenschappen beschikken, die slechts bij weinigen
gevonden worden.
Onze vriend Post was één van deze weinigen.
Toen zijn gezondheidstoestand hem dwong om zijn taak neer te leggen, was dit
voor hem een zeer moeilijk besluit en beteekende het voor het Verbond een zeer
groot verlies.
Ook voor ons zelf was het afscheid zeer moeilijk, al ware het alleen omdat wij
daardoor den altijd verfrisschenden, opwekkenden omgang met onzen trouwen
medewerker verloren.
Aan de kinderen en verdere verwanten van den overledene geef ik gaarne de
verzekering van onze oprechte deelneming.
Moge vrede zijn deel zijn.
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Jacobus Post (12 April 1859-31 Jan. 1936)
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Jaarverslag over 1935 van de Afd. Boekverspreiding van het Alg.
Nederl. Verbond II. (Slot)
Boekenhuis: Laan 34, s-Gravenhage, Telefoon 112508, Postrekening
149431 B u r e e l v o o r V l a a n d e r e n : Maaldersstraat 20, Postcheck
123038
Leden. Wij boekten in 1935 een belangrijke toeneming van het aantal leden, dat zijn
zij, die een jaarlijksche bijdrage voor de instandhouding van het werk zenden. Wij
begonnen het jaar met 134 leden, waaronder 7 leden voor het leven. Het aantal
bedroeg aan het einde van het jaar 173, waaronder de 7 zooeven genoemden.
Van het A.N.V. steunden ons 3 groepen, 18 afdeelingen in Nederland en 3
afdeelingen daarbuiten. Er zijn nog 14 afdeelingen in Nederland die op onze lijst
ontbreken. Wij vertrouwen dat zij eerlang ook als bijdragers zullen toetreden.
Geldmiddelen. De ontvangsten bedroegen f 792,44 en de uitgaven f 1.173,54; het
te kort f 381,1O½ heeft het Hoofdbestuur bijgepast. Wij wekken de lezers op ons
met een kleine bijdrage te steunen om het zegenrijke, nationaal cultureele werk in
stand te kunnen blijven houden en het Hoofdbestuur zooveel mogelijk in deze
moeilijke tijden te ontlasten. Wanneer eenige honderden medewerkers en
belangstellenden ieder slechts een kleine jaarlijksche bijdrage schenken, zal het tekort
kunnen weggewerkt worden. Vele kleintjes maken een groote!
Ophaaldienst. Het aantal vaste adressen, waar wij geregeld iedere maand leesstof
konden doen ophalen, nam toe. Het bedraagt thans 275. Wij hopen spoedig het aantal
tot 300 te kunnen opvoeren.
De hoeveelheid leesstof, welke wij ontvangen, is ook zeer bevredigend. Nog meer
konden velen aan de vriendelijke wenken gehoor geven, welke wij wederom aan alle
adressen zonden, om het werk te vergemakkelijken. Het bespaart veel tijd, wanneer
ieder zijn tijdschriften soort bij soort legt, niet binnenste buiten afgeeft, zoodat wij
dat tijdroovende werk na de ophaling moeten doen en men van de welwillend
afgestane leesstof een pakje maakt, zoodat niet alles door elkaar komt te liggen.
Wanneer allen aan ons verzoek gevolg willen geven, vordert het uitzoeken en
verzenden van den grooten stroom, die maandelijks in Laan 34 binnenkomt, vlugger.
Ook aarzele men niet weinig mede te geven. Ook dat is het ophalen waard. Alleen
dagbladen kunnen wij niet gebruiken, behalve het letterkundige bijblad van de N.
Rott. Courant en van de Haagsche Courant.
Maandzendingen. De maandelijksche verzending van pakjes tijdschriften aan
zeemanshuizen, militaire tehuizen, vereenigingen, instellingen enz. in het buitenland
had geregelde voortgang en breidt zich uit. Enkelen waren gelukkig bereid de
portokosten te vergoeden. Moge dit voorbeeld door meer worden gevolgd. Men blijkt
deze zendingen steeds op prijs te stellen.
Het Bureel voor Vlaanderen. Dit bleef gevestigd in het huis van den beheerder
aldaar, K. Fossey, Maaldersstraat 20, die van midden 1929 af met toewijding zijn
taak bleef vervullen1). De heer H. Christaen te Kortrijk zorgt voor de verdeeling der
leesstof voor het arrondissement Kortrijk.
1) Hoe ik het boekenwerk in Vlaanderen oprichtte, door mej. Dr. Greta van Rijn, verscheen in
het Septembernummer van Neerlandia 1935.
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Het Bureel Vlaanderen ontving - zooals gezegd - 382 kisten (vorig jaar 361) met
een gewicht van 13205,5 kg. (9494,5 kg.). Het aantal gezonden boeken bedroeg
7130, waaronder 2706 schoolboeken, 72 academische proefschriften, 92 brochures
en 90 A.N.V.-kalenders (het vorig jaar 4056). Bovendien werden 1045 volledige
jaargangen van tijdschriften gezonden (727) en 26468 losse tijdschriften (25091).
Van deze laatste 238 verschillende soorten. Van den in Antwerpen ontvangen voorraad
leesstof werden 77 boekerijen, tehuizen, scholen,
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bonden, kringen, leeszalen, leesgezelschappen en vereenigingen voorzien in 77
verschillende plaatsen. Het kostelooze abonnement van de twee Amsterdamsche
bladen, het Algemeen Handelsblad en De Tijd, ten behoeve van een Vlaamsche
Volksboekerij, die dan alleen de verzendingskosten behoefde te betalen, werd weder
zeer op prijs gesteld. De heer Fossey ontving talrijke hartelijke brieven

OVERZICHT VAN HET AANTAL KISTEN BOEKEN DOOR DE AFD. BOEKVERSPREIDING
VAN HET ALG. NED. VERBOND KOSTELOOS VERZONDEN VAN 18 OCT. 1902-31 DEC.
1935.

van dankbetuiging voor de leesstof, welke het A.N.V. zoo rijkelijk ter beschikking
van Vlaanderen stelde, zoowel boeken op ontspannings-, wetenschappelijk- als
onderwijsgebied.
De Vlaamsche Opvoedingscentrale. Deze werd begin 1928 gesticht te Kapellen
en heeft ten doel de volksontwikkeling in Vlaanderen. Er bestaan 9 afdeelingen en
wel te St. Niklaas, Brussel, Tongeren, Kester, Londerzeel, Mechelen, Waarbeke
(Z.O. Vlaanderen), Neder Over Heembeek en Keiberg Kumtich. De vereeniging
heeft geen statuten, staat buiten alle partijpolitiek, maar haar doel staat op het door
haar uitgegeven maandblad De Vlok, duidelijk aangegeven als: Boekenverspreiding,
Jaarlijksche Vlaamsche Almanak, voordrachten. In dat maandblad maakt de
vereeniging geregeld bekend, welke boeken ter beschikking der leden liggen en
daarin neemt de Afd. Boekverspreiding van het Alg. Ned. Verbond een eereplaats
in. ‘Onze boekenwerking’, schrijft de secretaris, Pol. Beinaerts, ‘ondervindt warme
sympathie van de zijde van hen, die boeken ontvangen, maar ook van hen, die er
schenken kunnen. Vooreerst wijzen wij op het Algemeen Nederlandsch Verbond in
Holland, dat ons sedert eenige jaren regelmatig zendingen interessante werken doet
toekomen. We kennen maar een vorm van dankbaarheid hiervoor, dit is: de
verspreiding zoo doelmatig en zoo breed mogelijk te bewerken, zoo dat ook de minst
bemiddelden in deze benarde tijden, zich een werk kunnen aanschaffen’. De boeken
worden tegen vergoeding der verzendingskosten afgestaan. Het
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adres van den secretaris is Elizabethlei 59, waar ook de Vlaamsche Almanak voor
frs. 2.75 te verkrijgen is. (Postchek. no. 30820).
Ontvangen steun. Het zou ondoenlijk zijn bij name al degenen te noemen, die ons
geregeld met boeken en tijdschriften hebben gesteund. Een uitzondering maken wij
voor de schenking van de geheele boekerij van het departement Leiden van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en die van het opgeheven Koninklijk Militair
Invaliedenhuis te Leiden. Wij kwamen daardoor in het bezit van eenige duizenden
boeken.
Bij testamentaire beschikking ontvingen wij van den heer C. van Schmidt een kast
zeer goede boeken. Voor deze hulp zijn wij zeer erkentelijk, alsook voor die van de
reederijen, die zoo welwillend de kisten tegen halve vracht of kosteloos naar alle
werelddeelen deden vervoeren. Ook mogen wij niet verzuimen gewag te maken van
de goede hulp, welke wij van velen in den lande ontvingen, op onzen oproep om
leesstof voor onze mariniers in het Saargebied, tengevolge waarvan wij 4 kisten
boeken konden verzenden aan onze Jantjes, die zulks zeer op prijs hebben gesteld.
Met dankbaarheid mogen wij gewagen van den steun van de afdeeling Onderwijs
van de gemeente 's-Gravenhage, die een groot aantal leerboeken, welke voor den
dienst buiten gebruik gesteld waren, te onzer beschikking stelde, waardoor wij
gelegenheid hadden aan vele aanvragen om schoolboeken voor Lager Onderwijs uit
het buitenland te voldoen. Wij zijn de Pers zeer erkentelijk voor haar medewerking.
Nooit deden wij tevergeefs een beroep op haar om het werk der Boekverspreiding
in ruimer kring bekend te maken.
Dankbetuigingen. Talrijk waren de dankbetuigingen, welke wij ontvingen. Een
bloemlezing uit verschillende landen volgt hieronder.
Leeszaal der Ned. Zeemans Centrale te Rotterdam: Als immer ben ik zeer dankbaar
voor uw zending. Daags komen hier nu ruim 100 zeelui en de helft ervan zit te lezen.
U kunt wel indenken, hoe alle lectuur daar welkom is! Iederen dag leg ik weer andere
bladen, die van den vorigen dag worden in rolletjes gepakt en gaan mee naar het
schip, naar het huishouden, naar een kameraad, dien ze opzoeken in het ziekenhuis,
en naar hun eenzame kamertjes. Dus nogmaals, hartelijk dank.
Van den Vlootpredikant en den Commandant Hoofdkwartier Nederlandsch
Contingent Saarbrücken: Wij zijn het Alg. Ned. Verbond zeer erkentelijk voor het
in dezen genomen initiatief, waardoor een keurig object van ontspanning in ons bezit
is gekomen. Het is geworden tot een blijvend aandenken aan de wijze, waarop breede
lagen der bevolking met ons medegeleefd hebben in dagen, dat wij buiten ons
Vaderland onze plicht vervulden. Gij moogt ervan verzekerd zijn, dat allen hier, met
groote toewijding uw zending zullen stuklezen.
Van de Dutch Homes Charlton, Engeland: Zeer zeker zullen uw boeken gretig
gelezen worden.
Van pater Gantois, Roncq (Frankrijk): Ik ontving in goede orde uw kistje boeken
en ik bedank U hartelijk ervoor. De zending was goed verzorgd. De inhoud vooral
uitstekend. Ze waren terstond tusschen de winnaars van onze prijskampen uitgedeeld.
Van het Potchefstroomse Universiteitskollege: Namens die Bibliotheek-Komite
en die Senaat van die P.U.K., wens ek u hiermee hartlik te bedank vir die verskillende
besendinge boekwerke wat ons deur bemiddeling van prof. G. Dekker van u ontvang
het en wat 'n waardevolle aanwins vir die Biblioteek is. Ons twijfel daar nie aan nie
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of dit sol 'n belangrike hulpmiddel wees bij die studie van die Nederlandse literatuur
en kultuur.
Van het Hoofd der school te Goede Moed, Oranje Vrystaat: Met hartelike dank
erken ik de goede ontvangst van de kist boeken, die voor onze boekery v.d. school
uitstekend geschikt zijn voor onze leerlingen; meer als een verlustigt zich nog in het
‘Hoog-Hollands’ omdat de verhalen zoo goed de kinderziel raken. En Hollands is
toch zeker voor 'n Afrikaner geen ‘vreemde’ taal!
Van het Hoofd der school op de plaats ‘Geduld’ nabij Outje. Zuidwest: ....die kissi
boeke, waarvoor ek u nie genoeg kan dank nie. Ek is waarlik trots op
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die pragtige en nuttige boeke en die boek afkomstig van wyle die edele
Koningin-Moeder sal ek as een kleinood bewaar. Die Afrikaanse kind kan altyd
Nederlands met gemak lees.
Van den Afrikanerkring te Walvisbaai. Zuidwest: Ons dank u hartelik vir die
pragtige skenking. U fraai skenking het die waarde van ons biblioteek aansieulik
verhoog en ons dink met dankbare erkentelikheid aan u en Het Alg. Ned. Verbond.
Van den secretaris der Christelyke Jongelings Vereeniging te Hamilton, Ontario,
Canada: Ik kan U verzekeren, dat de boeken zeer gewaardeerd worden door alle
leden der Gereformeerde gemeente en dat vele Nederlanders hier, U zeer dankbaar
zijn voor de mooie wijze, waarop U aan ons verzoek hebt voldaan.
Van de First Christian Reformed Church of Vancouver: ontvang daarvoor onzen
hartelijken dank. Ze zullen menig eenzaam uurtje voor de Hollanders hier ter stede
gezellig maken.
Van den heer C. van Raaphorst, Detroit, Vertegenwoordiger A.N.V. Inderdaad
waren het bestuur en de leden van Hollandia zeer verheugd over de boeken, die hun
zeer te stade zullen komen.
Van den heer C. Ingwersen, Neerlandia, Canada. Vertegenwoordiger A.N.V.: Wij
twijfelen niet, of de meeste dezer boeken zullen zeer in den smaak vallen.
Van den heer Montauban. Lima, Peru, Vertegenwoordiger A.N.V.: De kist bevat
zeer mooie en interessante boeken, die onzen Hollandschen geest zullen verfrisschen
en de verschillende landgen nooten zijn onmiddellijk aangevangen den inhoud te
verslinden.
Van den heer J. Voorsluys, Carambehy, Brazilië, Vertegenwoordiger A.N.V.: Zoo
is het mij een genoegen de tolk te mogen zijn van de Ned. kolonie om U te danken
voor deze gave, die ook zeer zeker Nederland en het Nederlandsch zal versterken.
Van den pl.v. Gezaghebber van Saba (West-Indië). Het is mij een aangename taak
U mijn dank te betuigen voor het toegezonden kistje lectuur voor de Openbare
Leeszaal en Boekerij ‘Koningin Wilhelmina’ alhier, inzonderheid voor het exemplaar
van de Camera Obscura afkomstig van wijlen Hare Majesteit Koningin Emma. Ik
kan U de verzekering geven, dat Uw geschenk en in het bijzonder meergenoemd
exemplaar der Camera Obscura op hoogen prijs wordt gesteld.
De dankbaarheid van Vlaanderen hebben wij hierbij niet afzonderlijk vermeld.
Wij brengen slechts het huldeblijk in herinnering welke ons ter gelegenheid van het
eerste lustrum vandaar bereikte, waarvan wij in ons vorig jaarverslag gewag maakten
en dat op ons kantoor voor belangstellenden ter inzage ligt. Daaruit halen wij hier
ten slotte deze woorden aan: ‘Zij allen, kunstenaars en geleerden, arbeiders en
studenten, vrouwen, priesters, onderwijzers en kinderen uit Zuid-Nederland, zullen
U, beter dan wij zelf. een denkbeeld kunnen geven der draagkracht van Uw werk.
Indien het ons rijkbegaafd volk ooit moge gegeven worden, zich wederom vrijuit in
de volle ontplooiing van zijn eigendommelijke persoonlijkheid te verheugen, dan
zal het stage, stille werk der “Boekverspreiding” een factor van groote waarde zijn
geweest tot deze zelfherwording. Maar daar is meer. Daar is van uit Nederland, het
groote, simpele gebaar van het GEVEN, het wegschenken zonder iets daarvoor
weerom te vragen of te verwachten. Door dit gebaar verkrijgt het werk der
“Boekverspreiding” in onze oogen een hoog-zedelijke waarde, die onschatbaar is en
van onberekenbare draagkracht’.
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SLOT. Begin 1936 is onze medewerker de gep. kolonel J.J. Mac Kenzie verhuisd
naar Utrecht, Buys Ballotstr. 9bis. Hij zal ons in Utrecht vertegenwoordigen.
In De Bilt zal in zijn plaats optreden mevrouw J.A.H. de Ridder, geb. Jkvr.
Valckenier von Geusau, 1ste Brandenburgerweg 83.
Als vertegenwoordigers in Zuid-Afrika zijn opgetreden:
Te Kaapstad: J.L. Schoeler, voorzitter der Kaapsche Afdeeling A.N.V. Dusseau
se Gebou, Kerkstraat 3 of Postbus 288.
Te Pretoria: Prof. dr. M. Bokhorst. Directeur van het Ned. Cultuurhistorisch
Instituut, Postbus 988.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.
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Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XXXV.
Vóór zijn komst in Benggala had Clive, als jonge man van nog geen dertig jaar, en
nog geplaatst in een bescheiden administratieve betrekking, een einde gemaakt aan
de heerschappij van den avontuurlijken Franschen gouverneur Dupleix. die van uit
Pondisserie (Pondichéry) bijna geheel Zuidelijk Vóór-Indië had veroverd. In Benggala
zette hij even krachtig zijn werk voort. Na een strijd tusschen twee Indische grooten
om de heerschappij in Benggala, waarin hij zich gemengd had, bracht Clive zijn
beschermeling op den troon, als regeerend Nabab, en gedroeg zich in het land als
heer en meester. Wat den handel betreft, stelde hij zelf - zooals het heette in naam
van den Nabab - alle bepalingen vast, uitsluitend in het belang van zijn eigen
Compagnie, zonder zich aan iemand te storen.
De Regeering te Batavia zag terecht in, dat het bij dezen voortgang met de
Nederlandsche macht in Benggala spoedig gedaan zou zijn. Zij besloot daarom een
krachtige poging te wagen om den wassenden Engelschen invloed te stuiten, desnoods
door geweld. Hoewel de Republiek met Engeland in vollen vrede was, rustte zij, in
geheim overleg met den Nabab, die op den duur zijn positie ondragelijk was gaan
vinden en dolgraag zich van zijn Engelschen voogd wilde ontdoen, een vloot van 7
schepen uit, die in 1759 met een troepenmacht van 1500 Europeanen en Boegineezen
werd uitgezonden om onze strijdkrachten in Zjinsoera te versterken. Het oogenblik
was niet ongunstig, want Clive had een gedeelte zijner troepen noodig tegen de, ook
in Benggala gevestigde, Fransche Compagnie, waarmede hij in oorlog was.
Clive was van ons voornemen niet onkundig gebleven. Na onderhandelingen van
onaangenamen aard over het toelaten van de Nederlandsche oorlogsschepen op de
rivier, kwam het al spoedig tot vijandelijkheden. Deze hadden voor de onzen een
noodlottig verloop. De strijdkrachten der Compagnie leden, hoewel zij zich dapper
hebben gedragen, een volledige nederlaag. Clive, die zich ook reeds vroeger ontpopt
had als een geboren veldoverste van den eersten rang, was voor hen geen partij! De
Compagnie was gedwongen op zeer vernederende voorwaarden den door haar
verbroken vrede te herstellen. Haar gezag in Benggala was voor goed ten einde. De
houding van den Nabab, die zoodra de zaken voor ons verkeerd liepen, ons in den
steek had gelaten en weder geheel onder Engelschen invloed was gekomen, werd
met den dag aanmatigender. En het was te danken aan een zekere
overwinnaarsgrootmoedigheid van Clive, dat de Compagnie daar nog werd geduld
en zij in de gelegenheid bleef gesteld daar nog jaren lang tamelijk wat geld te
verdienen.
Droevig en tegelijk belachelijk is geweest de wijze, waarop zij nadien nog getracht
heeft door groot praalvertoon haar rang in de oogen van de inlandsche bevolking op
te houden. Het was alleen uiterlijke schittering zonder eenige innerlijke kracht.
Maurits Wagenvoort heeft in zijn artikel, aan de hand van mededeelingen van
Stavornius, die in de jaren 1769/1770 het land bezocht, daarvan een belangwekkende
schildering gegeven. Stavornius woonde o.a. de plechtigheden bij van de
dienstovergave van den Directeur Vernet aan zijn opvolger Versélewel Faure en de
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gebruikelijke ‘nationale’ bezoeken aan de directeuren der Engelsche en Fransche
Compagnieën; deze plechtigheden werden nota bene onderbroken, doordat de
Benggaalsche Nabab de nederzetting te Zjinsoera met troepen insloot, omdat de
Directeur ongenegen was om de tolrechten te be-
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talen, waarop de Nabab beweerde recht te hebben; en toegeven was het eenige, dat
men kon doen. De Engelschen gedroegen zich ten opzichte van de Nederlandsche
nederzetting beschermend vriendelijk. Wij waren volkomen onschadelijk geworden;
men kon gerust vriendelijk zijn tegen de vroegere ‘mortal enemies’. In 1780 kwam
daarin bij het uitbreken van den Vierden Engelschen oorlog tijdelijk verandering.
Maar die oorlog is in Benggala, waarbij het fort Gustavus door de Engelschen
genomen is, een tragi-comedie geweest. De vrouw van den Engelschen directeur
Warren Hastings en die van den Hollandschen directeur Ross waren vriendinnen, en
kwamen vaak bij elkaar logeeren. Toen de oorlog uitbrak, werd overlegd, hoe Ross
het fort Gustavus zonder bloedvergieten toch op ‘eervolle’ wijze zou kunnen
overgeven! De Compagnie heeft in 1784 hare bezittingen in Benggala bij het sluiten
van den vrede wel terug gekregen, en heeft haar bestaan nog een aantal jaren kunnen
voortslepen, maar het in 1795 door de Engelschen ‘in bewaring nemen’ van een
aantal Nederlandsche bezittingen voor den gevluchten Prins Willem V, bracht een
herhaling van het voorgaande!
Op één gebied heeft het kantoor Benggala met onderhoorigheden, ook zelfs in zijn
besten tijd, een heel slechten naam gehad, n.l. op dat van den z.g. ‘morshandel’.
Nergens heeft het geknoei door eigen handel zoo gebloeid als daar. Door alle
ambtenaren, van den laagsten tot den hoogsten werd daaraan deelgenomen. Nu gold
dit niet in het bijzonder voor de ambtenaren der Nederlandsche Compagnie, want
die van de Engelsche en van de Fransche Compagnie waren zeker geen haar beter;
maar dat is geen verontschuldiging! Spottenderwijze sprak men wel van de ‘Kleine
Compagnie’, omdat men de onrechtmatig gemaakte winsten volgens een bepaald
stelsel onder elkaar verdeelde. Vooral met den opiumhandel werd geweldig geknoeid,
want deze was gemakkelijk en er viel veel mee te verdienen. Alle pogingen van de
Bewindhebbers om daaraan een eind te maken, hebben gefaald; het kwaad scheen
onuitroeibaar. Geen wonder, wanneer men bij Macaulay leest, wat het zelfs een man
als Clive een moeite gekost heeft, bij zijn eigen compagnie dit kwaad tijdelijk te
beperken!
Ook in het Zuidelijk deel van het schiereiland, aan de kust van Madoera, het land
van de parelvisschers, waarvan de bevolking in hoofdzaak uit Christenen bestond,
heeft de Compagnie nederzettingen gehad, die echter nooit tot bloei zijn gekomen.
Aldaar heeft Arent van der Meyden, later gouverneur van Ceilon, in 1645 een klein
kantoortje opgericht te Kailpatnam. Evenals elders heeft zij, vooral omdat de
Portugeezen te Toeticorijn stevig gevestigd waren, het eerst moeilijk gehad. Nadat
die stad in 1658, als een onderdeel van de expeditie naar Ceilon, veroverd was, is
daarin ook hier verbetering gekomen. Bij de verovering van Toeticorijn en van het
eiland Manaar heeft de ‘Teuver’, de voornaamste vazal van van den Naik van
Madoera, als bondgenoot van de Compagnie medegeholpen. In later jaren heeft men
echter daar nog ernstig verzet ondervonden. Pogingen om namelijk de Katholieke
inboorlingen tot den Protestantschen godsdienst te bekeeren, hebben de vele
Portugeesche geestelijken, die daar waren achter gebleven, er toe gebracht de
bevolking tot opstand aan te zetten. Slechts door wapengeweld heeft men toen dat
verzet kunnen breken.
De parelvisscherij heeft nooit beantwoord aan de verwachtingen, welke men
daarvan heeft gekoesterd.

Neerlandia. Jaargang 40

In hetzelfde jaar 1604, waarin Steven van der Haghen Kalikoet bezocht, zonder dat
zulks tot de vestiging van een kantoor aldaar geleid heeft, is ook Soerate (Surat) in
de bocht van Kambaja, in het land van Goedzjerat, behoorende tot het rijk van den
grooten Mogol, door schepen van de Compagnie aangedaan.
Dit was niet het eerste bezoek aan Goedzjerat, want reeds twee jaar vroeger, nog
vóór de oprichting van de O.I. Compagnie, waren uit Atjeh schepen daarheen gezeild
en hadden er een paar kooplieden, De Wolff en de Lafer achter
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Pieter van den Broecke, Kopergravure naar Frans Hals.

gelaten. De Portugeezen, die aan de Westkust op vele plaatsen, als Koetsjin, Goa,
Daman, Dioe, reeds lang loges bezaten en zelf een loge te Soerate begeerden, waren
met dat bezoek van Nederlanders allesbehalve ingenomen. Zij hebben de bevolking
tegen die Nederlandsche ‘indringers’ opgestookt en zijn ook zelf tot daden overgegaan.
De Wolff en Lafer zijn op een reis naar Malabaar, door hen gevangen genomen en
opgehangen, terwijl het verblijf in Soerate ook aan den koopman der Compagnie
Van Deynsen, opvolger van de daar eerst gevestigden, het leven heeft gekost.
Het is evenwel nooit uitgemaakt kunnen worden, of hij vermoord is, dan wel uit
vrees voor dreigementen zichzelf het leven heeft benomen. Na Van Deynsens dood
in 1607 of '08 is de nederzetting verlaten en de handel met Goedzjerat voorloopig
door tusschenkomst van Atjeh gedreven. Aangezien deze wijze van zaken doen niet
voordeelig was, de vestiging in Atjeh niet lang daarna werd opgeheven, en het bekend
werd, dat de Engelschen zich in Goedzjerat gevestigd hadden, achtte men het geraden
opnieuw te trachten daar een kantoor te verkrijgen.
Door den eersten gouverneur van Coromandel Wemmer van Berchem zijn toen
schriftelijk onderhandelingen geopend over het terug verkrijgen van de door van
Deynsen achter gelaten goederen, die niet dadelijk tot een afdoend gevolg leidden.
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De in 1615 van Matsjlipatnam, om verder te onderhandelen, dwars door Voor-Indië
te paard naar Soerate gezonden koopman Pieter Gillisz van Ravesteyn, kwam echter
met de Hindoestansche overheden spoedig tot vriendschappelijk overleg. Deze
machthebbenden zagen in een goede verhouding ten opzichte van de Hollanders een
voordeel met het oog op de macht der Portugeezen, die zij haatten, maar tegelijk
vreesden. Van Ravesteyn ondervond daarbij medewerking van den Engelschen gezant
Sir Thomas Roe, die er, namens den koning Jacobus I, de belangen van zijne
landgenooten behartigde. Hij diende na zijn terugkeer een uitvoerig rapport in aan
de Regeering omrent zijne bevindingen, maar zag weinig heil in een vestiging te
Soerate, met het oog op al de moeilijkheden en bezwaren, die hij gedurende zijn
verblijf had ondervonden en ook in de toekomst verwachtte. De Regeering dacht er
echter anders over en achtte, vooral met het oog op den handel op Perzië en Arabië,
waarmede de inlandsche kooplieden in Goedzjerat een druk verkeer onderhielden,
een vestiging te Soerate juist van groote beteekenis. Daarom werd bij wijze van proef
Pieter van den Broecke met het schip ‘Nassau’ naar Mocha aan de Roode Zee
gezonden, om daar lading te verkoopera, en op de terugreis te Soerate voor de
ontvangen gelden inkoopen te doen. Van den Broecke bleef slechts kort in Soerate,
doch liet bij zijn vertrek den onderkoopman Wouter Heuten met eenig personeel
daar achter. Heuten heeft de zaken der Compagnie met veel ijver behartigd en met
beleid getracht de ondervonden moeilijkheden tot oplossing te brengen.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
Leden van 't A.N.V.,
Bezoekt de Alg. Ned. Kunsttentoonstellingen te 's-Gravenhage (April),
Rotterdam (Mei) en Amsterdam (Juni) en spoort anderen er toe aan!
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West-Indië
Nog eens Antilia
De ontwikkeling van het reiswezen heeft er toe geleid, dat er ook tusschen Nederland
en de Nederlandsche gebieden in de nieuwe wereld een toeristenverkeer ontstaan is
en dat zoo nu en dan publicaties verschijnen, waarin Hollandsche reizigers, die zoo
juist deze gebieden bezocht hebben, hun indrukken weergeven en zoodoende de
belangstelling helpen verlevendigen tusschen moederland en overzeesche
Nederlandsche gewesten.
Voorwaar een verheugend verschijnsel en de voldoening, waarmede in het
Januarinummer van Neerlandia doctor Van Balen's ‘Antilia’ begroet werd, verdient
dan ook gedeeld te worden door allen, die de in dezen reisgids beschreven, gedeeltelijk
Nederlandsche wereld gaarne in Europeesch Nederland meer bekendheid zouden
zien verkrijgen.
Alleen mag men zich afvragen, waarom, in verband met doctor Van B.'s reis,
gesproken wordt van het bezoeken van ‘Stamverwanten’ - alsof het Vlaanderen of
Zuid-Afrika gold - en er bezwaar tegen hebben, dat Europeesche Nederlanders
aangeduid worden als Nederlanders ‘in engeren zin’, alsof er graden van
Nederlanderschap zouden zijn.
Natuurlijk loopen toeristen gevaar, wanneer zij hun reiservaringen vertellen, hetzij
door inheemschen, hetzij door vroegere bewoners der bezochte gewesten, op
onnauwkeurigheden betrapt te worden; wanneer doctor Van B.'s werkje geen andere
onjuistheden bevat evenwel, dan de in Neerlandia aangegevene, dan moet er in dit
geval op de betrouwbaarheid van het medegedeelde niet veel aan te merken zijn. Een
ander toerist verraste onlangs (De Telegraaf 8 Dec. '35) de met Curaçao bekende
lezers met de mededeeling, dat op dit eiland, waar in den Spaansch-kolonialen tijd
nimmer bouwwerken van ook maar eenige duurzaamheid gesticht zijn, een oud
Spaansch fort, een oud Spaansch hospitaal en een voormalig Spaansch
Gouvernementspaleis te vinden zouden zijn.
Intusschen, om op ‘Antilia’ terug te komen, bestaat er in Suriname inderdaad geen
Parrarrivier, maar evenmin een Pararrivier. En is het wel zoo heelemaal verkeerd,
om van een zeker gebouw op het Gouvernementsplein (de regeeringswijk?) te
Paramaribo te spreken als van het stadhuis? Het aantal misverstanden met betrekking
tot Suriname en Curaçao is al groot genoeg en het worde liefst niet vergroot door
critiek, welke op háár beurt weder critiek uitlokken kan.
Een merkwaardigheid van ‘Antilia’ is, dat de schrijver zijn werk ‘Een gids der
Caribische wereld’ noemt, een titel welke door Neerlandia overgenomen is, maar
tegenwoordig ten hoogste nog historische beteekenis hebben kan. Het plaatje, in
Neerlandia bij het artikel gereproduceerd, heeft het onderschrift ‘Curaçao:
Nederlandsch-Caribische bouwtrant’. Moeten wij gelooven dat er op Curaçao huizen
staan, in een bouwtrant van gemengd Nederlandsch en Caribisch karakter? Dit ware
toch dwaasheid!
En dan het woord Caribisch zelf. Van welken oorsprong het is, doet hier weinig
ter zake; in verschillende vreemde talen zijn nu eenmaal gebruikelijke vormen
ontstaan, in het Engelsch Caribs en Caribbean, in het Fransch Caraïbes en caraïbe,
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in het Spaansch Caribes en caribe, in het Duitsch Karaiben en karaibisch. Het is wel
niet van groot, maar toch wel van eenig belang, dat ook wij ons aan een vasten vorm
houden, liefst Caraiben en Caraibisch (het tweede puntje op de i van ai heeft wel in
het Fransch reden van bestaan, maar niet in het Nederlandsch en het Duitsch). Immers,
onze Nederlandsche Antillen liggen in de Caraibische Zee en in Suriname leven nog
altijd Caraiben, ook al hebben deze Indianen daar nimmer den Europeeschen
bouwtrant beinvloed, evenmin als elders trouwens.
Ten slotte werd in Neerlandia, in verband met doctor Van B's reis per K.N.S.M.,
gesproken over midden-Amerika. Moet daartoe soms ook Suriname gerekend worden,
dat een deel is van het Zuidamerikaansche vasteland en niet door de Caraibische Zee
bespoeld wordt? Onwillekeurig denkt men aan de buiteneuropeesche berichtgeving
in de
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N.R. Courant, waarbij de naam West-Indië slechts gebruikt wordt voor Suriname en
Curaçao, maar niet b.v. voor Cuba en waarbij Mexico veelal en Colombia af en toe
onder Midden-Amerika ondergebracht wordt; zelfs werden sommige staten der
Noordamerikaansche unie wel eens in genoemd dagblad met den naam
Midden-Amerika aangeduid, misschien omdat een deel der U.S.A. als ‘the Middle
West’ bekend is en in het koloniale tijdperk van ‘the Middle Colonies’ gesproken
werd.
Het ware te wenschen, dat wij Nederlanders, ook wanneer het de westelijke wereld
geldt, een vasten regel gingen volgen met betrekking tot aardrijkskundige en politieke
onderscheidingen en de tot die wereld behoorende landen en eilanden stelselmatig
indeelden als behoorende tot Noord, Zuid, Centraal Amerika of West Indië, liefst
zonder de overbodige en ook in het Engelsch in onbruik geraakte koppelteekens.
Rekent men tot Centraal Amerika alleen de republieken Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá en Salvador, alsmede Britsch Honduras en de Panama
Canal Zone, dan laat men dit gebied datgene omvatten wat in de Spaanschsprekende
wereld América Central of Centro América heet en in de Engelschsprekende Central
America.
Het zuidelijkste land van Noord Amerika is dan Mexico, het noordelijkste van
Zuid Amerika Colombia en de naam West Indië blijft dan - conform het Engelsche
gebruik - behouden voor de eilanden der Caraibische Zee, of de Antillen, over welke
een achttal verschillende natievlaggen waaien.
Het Nederlandsche overzeesche gebied wordt tegenwoordig in onze grondwet
omschreven als bestaande uit Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao; er kan
echter geen bezwaar tegen bestaan dat wij van De West of van Onze West spreken,
wanneer wij Nederlandsch Guiana en de Nederlandsche Antillen tezamen op het oog
hebben, zooals wij den Nederlandschindischen archipel ook wel De Oost of Onze
Oost noemen.
Nederland is zoowel Amerikaansche als Aziatische mogendheid en het lijkt daarom
van eenig belang dat wij, ook met betrekking tot Amerika, onderscheidingen
toepassen, welke zoo weinig mogelijk ruimte laten voor verwarring en misverstand.
MENKMAN.

Ned.-Indië
Vereeniging Kartinifonds
Dezer dagen verscheen het twee en twintigste Jaarverslag dezer bekende vereeniging.
Er wordt wederom een overzicht in gegeven van de verschillende Kartinischolen op
Java en de Van-Deventerscholen, die op de eerste aansluiten. De lagere scholen zijn
bestemd voor Inlandsche meisjes; behalve in de lagere leerjaren is het Nederlandsch
de voertaal bij het onderwijs. De Van-Deventerscholen geven opleiding, voor een
diploma in huishoudkunde, nuttige handwerken en fröbelonderwijs. Verder wordt
de Van-Deventerschool te Bandoeng, welke vrouwelijke leerkrachten opleidt voor
Inlandsche scholen 2de klas, geldelijk gesteund.
Voor de Kartinischolen ontstonden moeilijkheden, daar Europeesche leerkrachten
moesten worden vervangen door Inheemschen met lagere onderwijs bevoegdheden.
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De personeelbezetting moest in overeenstemming worden gebracht met de van
gouvernementswege voorgeschreven formatie.
Ditmaal wordt de veelzijdigheid van het onderwijs op de Kartinischolen ook
aangetoond door de afbeelding van een dansklasse (welke men ons veroorloofde
over te nemen) en een korte beschouwing over het wezen van den Srimpidans.
We kunnen de Vereeniging, die zich ten doel stelt de bevordering van het tot stand
komen en in stand houden van scholen in Ned. Indië, ten behoeve van meisjes,
behoorende tot de Inlandsche bevolking, van harte in de belangstelling van onze
leden aanbevelen.
Het adres van den penningmeester is: J.S.C. Kasteleijn, Javastraat 76,
's-Gravenhage.
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Dansles van eenige leerlingen der Solosche Van-Deventerschool onder leiding van G.K. Ratoe Timoer.
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Vlaanderen
Vlaamsche wetenschappelijke Congressen
Dit jaar zullen de Vlaamsche wetenschappelijke congressen, ten getale van tien, weer
te Gent in de leszalen en laboratoria van de Rijks Universiteit worden gehouden.
Sommige congressen zullen reeds op 13 April, andere op 14, 15 of 16 April aanvangen
en tot 19 April duren. Gent zal, een heele week door, een ware bijenkorf van
Vlaamsche wetenschap zijn. De congressen gaan trouwens gepaard met verschillende
tentoonstellingen, kunsthistorische bezoeken, tooneelvoorstellingen en gezellige
bijeenkomsten. Zij zullen, naar men verwacht, door meer dan duizend gestudeerden
worden bezocht. Uit Noord-Nederland zal, naar de reeds ingekomen toetredingen
en opgaven voor spreekbeurten te oordeelen, de belangstelling eveneens vrij groot
zijn. Het geheel zal trouwens een beeld geven van echte Dietsche saamhoorigheid.
Op de plechtige openingsvergadering zal het woord worden gevoerd door dr. Van
Broekhuizen, gezant van de Unie van Zuid-Afrika te Brussel en Den Haag, door een
Nederlandsch geleerde en een of meer Vlaamsche hoogleeraren.
Alle nadere inlichtingen betreffende deze congressen worden gaarne verstrekt
door het algemeen secretariaat, Huize Mac Leod 98, St. Pietersnieuwstraat, Gent of
door den voorzitter van tak Brussel A.N.V., tevens secretaris van het Derde Congres
voor Dagbladwetenschap, Slotlaan 39, St. Lambrechts-Woluwe, Brussel.

De werking van tak Brussel.
Tak Brussel blijft steeds van een groote werkzaamheid en een druk vereenigingsleven
getuigen. Zondag 9 Febr. had, bij allerheerlijkst weder, het tweede bezoek aan
‘historisch-Vlaamsch Brussel’ plaats. Evenals bij den eersten tocht zorgde de
voorzitter van den Tak, de heer M.J. Liesenborghs, ook ditmaal voor de leiding. Een
flinke groep belangstellende leden kwam bij den ingang van de
Sint-Huibrechtspassage bijeen, van waar, na een inleidend woord, de wandeling eerst
ging langs de merkwaardige groep barok-gevels van de Grasmarkt, naar de oude
Bergstraat met de archaïsche Sinte-Annakapel, de Beenhouwersstraat, het uiterst
smalle ‘Straatje-van-éénen-man’ en zoo, verder, langs tal van belangwekkende
gebouwen en schilderachtige hoekjes, naar de voormalige havenbuurt, de onvolprezen
Kathelijnestraat, de in het helle ochtendlicht als het ware vlammende Begijnhofkerk,
het Huis ‘Het Zeepaard’, den Vlaamschen Steenweg, het schier onbekende ‘Huis
van Bellona’, den Ooievaarsgang, tal van andere bezienswaardige straten en steegjes
nog tot in den ouden ‘Bloemenhof’, waar men zich wel honderd uren ver van het
roezemoezige Brussel zou hebben gewaand en, bij pint en pot, nog een gezellig half
uurtje werd doorgebracht.
Voor later werden, door den voorzitter, nog twee of drie andere
‘ontdekkings-tochtjes’ door oud-Brussel aangekondigd.
Maandag 24 Februari kwam weer een ‘Bonte Avond’ aan de beurt die schitterend
mocht slagen.
Door de zorgen van het bestuur zal, begin Maart, een herdenkingsvergadering in
het Erasmushuis, te Anderlecht, worden gehouden, dit bij gelegenheid der vier
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honderdste verjaring van den dood van den grooten Rotterdamschen wijsgeer die
zoo vaak en zoo graag in Vlaamsch-Brabant verblijf hield.
Het jaarlijksch Vlaamsch-Hollandsch verbroederingsfeest, met de traditioneel
daarbij hoorende danspartij, is gesteld op Zaterdag 14 Maart.
Bovendien verwacht Tak Brussel, waarschijnlijk op Hemelvaartsdag, het bezoek
van een flink aantal leden van de afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen van het A.N.V.
Dit zou dan gepaard gaan met een bezoek aan ‘Brussel Vlaamsche stad’, een
gemoedelijke receptie en een uitstapje in de onmiddellijke omgeving.
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Vlaamsche avond in Kopenhagen 12 februari 1936.
Onze vertegenwoordiger te Kopenhagen, de heer H.R. 't Hoen, meldt ons:
Er kan gerust gezegd worden, dat de Vlaamsche Avond in Kopenhagen voor de
Deensch - Nederlandsche- en de Deensch -Belgische Vereeniging een gebeurtenis
van den eersten rang mag worden genoemd en dat deze avond bijzonder goed is
geslaagd.
Bijna alle Nederlanders uit de Kolonie in Kopenhagen en vele leden van de
Belgische Vereeniging hier ter stede, meer dan 150 dames en heeren tezamen, waren
in ‘Gallerisalen’ in Hotel d'Angleterre bijeen gekomen, om den Vlaamschen schrijver
Felix Timmermans te hooren vertellen over zijn leven te Lier, van zijn beschouwingen
over het leven in Vlaanderen, over de daaraan onafscheidelijk verbonden Vlaamsche
humor, hoe zijn werken tot stand kwamen en hoe hij er toe kwam, de hoofdpersonen
uit zijn werken te schilderen met het woord.
Onder de aanwezigen waren Z.E.M. Ketels, Belgisch Gezant en mevrouw, Z.E.
Ridder van Rappard, de Nederlandsche Gezant, de Ned. zaakgelastigde Jhr. Snouck
Hurgronje en mevrouw, de Belgische Legatiesecretaris, de heer M. Verstraete, de
Nederl. Consul-Generaal Rietbergen en Bestuursleden der beide Vereenigingen met
hunne dames.
De heer Rietbergen sprak een welkomstwoord, de heer Verstraete leidde
Timmermans in en bijna onmiddellijk nadat Felix Timmermans' voordracht was
aangevangen, waren allen geboeid door de geestige wijze waarop hij wist te vertellen
over zijn sonnetten, zijn mentor Hugo Verriest, hoe zijn ‘Schemeringen van den
dood’ ontstond tijdens het ziekbed na de operatie, zijn lust om te leven, de figuur
van Pallieter, zijn vereering voor Rubens en wat de schilder Breughel voor zijn werk
beteekende, over zijn vader en zijn lust om schilder te worden, kortom men leerde
Timmermans kennen, men had een genotvollen avond, waarbij het voor ons ‘Neder
landers in den Vreemde’ bijzonder trof hoeveel innig verband er bestaat tusschen
het Vlaamsche en het Hollandsche element.
De spontane ontvangst werd verre overtroffen door het dankbaar en geestdriftig
applaus bij het afsluiten van Timmermans' voordracht.
Directeur Aage Christensen, voorzitter van de D.B. Verg. besloot deze bijeenkomst
met een zeer hartelijk woord van dank aan den schrijver, gevolg te hebben gegeven
aan de uitnodiging van de Nederl. zustervereeniging om naar Kopenhagen te komen,
laatstgenoemde verg. te danken voor de uitstekende samenwerking tijdens de
voorbereidingen voor dezen avond.
Daarna vereenigden allen zich voor het avondeten in de Louis XVI-zaal en bracht
mevr. Kjeldgaard-Valeton, secretaresse der D.N. Verg., nog een hulde aan
Timmermans en zijn werk, waarbij de hoop werd uitgesproken dat ook het Deensche
lezende publiek meer belangstelling voor Timmermans' werk moge krijgen. Ten
slotte werd nog lang en prettig gedanst in de ‘Palmehave’.

Fransch Vlaanderen
Vervormde plaatsnamen

Neerlandia. Jaargang 40

‘Men verandert, mismaakt en verminkt al de plaatsnamen van het Vlaamsche land’,
schrijft De Torrewachter. ‘De Moeren wordt Les Moëres, Ekelsbeke wordt
Esquelbecq, Ruisscheure: Renescure, Zerkel: Sercus’. Het ergst is dat de Vlamingen
in België en, zegt het Fr. Vlaamsche blad, ook de Noord Nederlanders hieraan
meedoen. Ze gebruiken Bailleul voor Belle, Bergues voor Winoksbergen, Bourbourg
voor Broekburg. ‘Den lezer schijnt het ook, dat men te Brussel nooit hoorde van
Toerkonje en Armentiers. Zouden de Vlamingen van Brussel, Leuven en Gent
tevreden zijn, als wij enkel spraken van Bruxelles, Louvain en Gand?’
Het blad heeft schoon gelijk. Het is al te dwaas, dat de oude namen steeds meer
verdwijnen, terwijl overal elders het nationalisme de vreemdste oude
plaatsaanduidingen uit een ver verleden
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oprakelt ter vervanging van woorden die wereldburgerrecht hebben verkregen (Tallin
voor Reval bijv.). De schuld ligt aan de school en den atlas. In Noord-Nederland
kent daardoor nagenoeg niemand woorden als Kases, Boonen, Witsand, Wijnen,
Stapel; de atlas geeft daarvoor doodleuk Calais, Boulogne, Wissant, Guines en Etaples
aan.
Men moest hiertelande beginnen met eens wat meer de bladen en tijdschriften van
Fransch Vlaanderen te lezen. Leeraren in aardrijkskunde, geschiedenis, letteren
behoorden tenminste op De Torrewachter ingeteekend te zijn1). Er is overigens nog
veel meer aardige leesstof, die een nieuwe wereld opent voor wie nooit naar den
Westhoek heeft omgezien.
CR.

Boekbespreking
Vorming en Ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika, Utrechts proefschrift
van H. Edelman; N.V. Kramers en Zn., Rotterdam; 1935.
Langzamerhand vormt het aantal studiën en standaardwerken over de evolutie van
Britse gebieden in Zuid-Afrika van kroonkolonie tot vrijgewest binnen het Britse
Gemenebest van Natiën een indrukwekkende rij. Onder Britse geleerden zijn ons uit
de laatste tien, twaalf jaren dertien schrijvers hierover bekend: Baker, Cana, Egerton,
Hall, Hughes, Nathan, Newton, Palmer, Pollard, Porritt, Keith, Wheare en Williams;
van Afrikaanse zijde vijf: Brooks, Eybers, Gey van Pittius, Verloren van Themaat
en Vorster; van Nederlandse kant acht: Asbeek, Barnouw, Braak, Colenbrander,
Edelman, Leyds, Verzijl en Van Winter; van Duitse kant veertien: Alport, Burgard,
Cohn, Dürr, Elsholz, Goldstein, Hatschek, Heck, Hertzog, Hoops, Kempe,
Koellreutter, Klärner en Krantzkopf, en uit de Franse hoek vijf: Buchet, le Conte,
Couve de Murville, Girard en Pensa; zodat de staatkundige status van de Unie van
Zuid-Afrika historisch en staatsrechtelijk onder sterk zoeklicht algemeen verduidelijkt
is.
Dit is ook nauwelijks te verwonderen!
Het betreft hier een proefneming op grote schaal met gans nieuwe staatsrechtelijke
verhoudingen, welker consequenties zeer verschillend getrokken worden. Zo is het
wel opmerkelijk, dat in het tegenwoordige Unieministerie de leden nagenoeg in gelijk
aantal lijnrecht tegengestelde opinies voorstaan over de vraag of Zuid-Afrika het
recht van neutraliteit zal bezitten of ipso facto in oorlogstoestand geraakt, ingeval
Groot-Brittannië in een oorlog gewikkeld wordt. Waar de naast betrokkenen in een
beslissing van levensbelang er zo voor staan, is het de buitenstaander te vergeven,
indien de feitelijke toestand hem nog niet kristalhelder is. Zekere Oxfordse orakels
handhaven nog steeds het behoudend Britse standpunt en bewijzen hand- en
spandiensten aan een verouderd imperialisme. Deze hogepriesters van een verstorven
cultus zijn pathetisch in hun machteloosheid.
Des te meer valt in het onderhavige boek de onpartijdigheid op, waarmede de
schrijver de bronnen letterlijk en zonder commentaar aanhaalt om daaruit voor de
hand liggende conclusies te trekken. In zijn studieveld vallen ook de andere
1) 10 Fransche franken in 't jaar.
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vrijgewesten en hij toont met de stukken aan, dat vraagstukken, die gedurende de
laatste dertig jaren in Zuid-Afrika opdoken, zoals vrijhandel, verdediging, neutraliteit,
deelbaarheid der kroon en andere, veel vroeger reeds aan de orde gesteld zijn, bijv.
in Canada reeds in 1859 (bl. 101) en in Australië in 1870 (bl. 96), zodat verwondering
en verontwaardiging in de Britse pers van Engeland en Zuid-Afrika over het opdoemen
er van in de Unie slechts voorgewend kan zijn of ontsproten aan ontstellende onkunde
van eigen koloniale geschiedenis. Canada blijkt trouwens steeds voorop te gaan in
het veroveren en veilig stellen van constitutionele rechten.
Van stap tot stap verklaart de schrijver de vrijwording of ontvoogding der Britse
kolonies tot soevereine onafhankelijkheid; hij doet dit historisch en staatsrechtelijk,
en het stemt tot dankbaarheid, dat hij dit laatste ook voor de leek verstaanbaar doet.
Uit de tijd, toen kolonies nog rechtloos waren, haalt de schrijver aan, hoe dit voor
Engeland een vrijbrief was om zelfs ook verdragen met vrije Staten, zoals de oudste
Boerenrepublieken, schaamteloos te schenden, bijv. de Zandrivierconventie van 1852
en de Bloemfonteinse Conventie van 1854. In 1852 had Disraeli reeds geklaagd:
‘Met 'n paar jaar zullen al die ellendige kolonies onafhankelijk zijn, nu reeds zijn ze
een molensteen aan onze hals!’ En Sir George Grey huldigde als beginsel van
koloniale politiek: kolonies moeten functionneren ten bate van het Rijk. Is het dan
te verwonderen, dat de koloniën zich haar eigen economische waarde harenthalve
bewust werden? Van Engelse kant heeft men toen bijna een eeuw getast en gezocht
naar een organisatie om de ontwikkelende overzeese nationaliteiten te ontzien en
toch de stoffelijke voor-
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delen naar Londen te spuien, steeds met de gewone Engelse schijnheiligheid van zelf
als bloedend slachtoffer op 't altaar te verteren van liefde voor de kolonies.
De logica der feiten vormt het boeiend thema van dit boek.
Tegen wil en dank moest Engeland de rechten op zelfbestuur van zijn overzeese
gebieden erkennen. Tussen 1860 en 1870 riep het, om de kosten, zijn
bezettingstroepen terug en droeg de verdediging over aan het plaatselijk gezag; hief
het, hoewel node, de fiscale eenheid van het Rijk op, - niet voor niet bepleitte Australië
reeds lang voor de Anglo-Boerenoorlog neutraliteit tegenover het buitenland als
eerste stap tot afscheiding! Toen koloniaal bestuur van Engeland uit kostbaar en niet
gewild bleek, wendden de Tories in Engeland het over een andere boeg, zij gingen
de gevoelssnaar tokkelen. Disraeli bepleitte imperiale tarieven om het ‘moeder’ land
veilig te stellen. Alsof dat moederland zich niet immer stiefmoeder had betoond! Het
streven naar imperiale federatie uit ongeveer 1880 liet Engeland al spoedig varen,
toen de koloniën toonden te beseffen, dat in elk verbond twee delen begrepen zijn!
Mocht elders het moederschap en de bloedbanden gelden, in Zuid-Afrika zeker
niet. De enige band des bloeds, die er bestond, lag op het slagveld der helden en in
de concentratiekampen met hun ruim 26.000 graven van vrouwen en kinderen. Maar
de misdaad aan de Boerenrepublieken begaan werd al spoedig achterhaald door de
Nemesis der historie. De Vrede van Vereniging (1902) was het begin van een proces
van aftakeling voor het Britse Rijk: moreel stond het schuldig voor de
wereldrechtbank, militair zou het met geweld niet meer ten landroof van blanken
kunnen optreden, politiek echter was het slim genoeg elk uittrekken van klauwen en
slagtanden voor te stellen als vrijwillige zelfopoffering. De slagen vielen hard en
dicht op elkaar! Zuid-Afrika, in samenwerking met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland,
Ierland en Newfoundland, doorliep in snelle groei de stadiën van kroonkolonie,
zelfbestuur en vrijgewest om in 1931 bij het Statuut van Westminster met deze andere
‘dominiums’ de status van soevereine verantwoordelijkheid op papier te verwerven;
deze zichzelf besturende rechtsgemeenschappen werden door Groot-Brittannië erkend
als met haar gelijk in status en in geen enkel opzicht onderworpen aan anderen in
binnen- of buitenlandse aangelegenheden, doch verenigd in gemeenschappelijke
trouw aan de Britse kroon als leden van het Britse Gemenebest van Natiën.
Objectief en nuchter wetenschappelijk, als geschoold jurist, tekent Dr Edelman
dit boeiend verloop. De voortschrijding heeft hij nauwkeurig geregistreerd; hetgeen
hem niet moeielijk viel, daar hoogst bekwame Afrikaner staatslieden, geleerd door
een eeuw van onrecht, er op aandrongen, dat de nieuwe veroveringen, zorgvuldig
geformuleerd, zwart op wit geboekstaafd werden in het Statuut van Westminster.
Toch konden zij niet beletten, dat de oude rotten der Britse diplomatie degelijk
toezagen, dat in dat handvest der ontvoogding de rechten der autonome vrijgewesten
onlosmakelijk saamgeweven werden met hun plicht te blijven binnen het verband
van het Gemenebest; waaruit alleen een revolutie, zij het een onbloedige, ze verlossen
kan.
Het Britse Rijk bestaat inmiddels niet meer, hoewel toonaangevende Nederlandse
dagbladen die onjuiste naam nog plaatsen boven hun kolom gemengd nieuws uit
Engelssprekende landen. ‘Brits Rijk’ dekt alleen nog het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland met de daaraan onderhorige koloniën en
protectoraten. Wel bestaat er geen Brits Gemenebest van Natiën, samengesteld uit
dit Britse Kijk plus de bovengenoemde vrijgewesten.
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Vermeldenswaard uit het boek komen ons ook voor de juiste blik, die Edelman
heeft op Rhodes (bl. 40 seq.) en zijn opmerking, dat in de Wereldoorlog niet Engeland
de kolonies verdedigd heeft, maar dat deze de Britse overwinning voor Engeland
bevochten hebben.
Ten slotte nog enkele opmerkingen over de taal van het boek, want bij
Zuidafrikaanse aangelegenheden ontbreekt de taal nooit!
Dat er op bl. 15 staat: Deze opgave bleek te zwaar, is een germanisme, dat we om
zijn zeldzaamheid graag vergeven. Had de schrijver i.p.v. consul de carrière en
action commune, beroepsconsul en gemeenschappelijk optreden gebruikt, dan was
het voor Nederlanders en Afrikaners geen zier minder duidelijk geweest. Ernstiger
lijkt ons het onnodig vele Engels, waarmee de schrijver zijn lezers, vooral de
Afrikaners, ergert. Aliwal - North is even dwaas als Amsterdam - South zou wezen;
self-government komt meer dan 20 maal voor, hoewel Nederlandskundigen het niet
duidelijker vinden dan het 7 keer voorkomende zelfbestuur. Waarom de schrijver de
in 1882 gestichte Boerenrepubliek Gosen op zijn Engels Goshen noemt, weet hij
vermoedelijk zelf alleen. Customs Union, vaal drifts, Britisch (sic) South African
Company (sic) (bl. 41) naast Britsch Zuid-Afrika Cympagnie (bl. 42), economic
federation, customs, railways, Home parliament, Privy Council, British sub-
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ject, judicial committee, responsible government, local forces zijn toch nog wel
vertaalbaar? Het boek is immers veel te goed om in Zuid-Afrika medelijden of lachlust
op te wekken? Zuiver taalgebruik is daar een eis voor beschaafde mensen.
Als Anglicisme is ook ‘Boerenoorlog’ te wraken. Boer war is prachtig Engels;
zoals wij op school van de Engelse oorlogen geleerd hebben, moesten de Afrikaners
ook van de Engelse oorlog(en) spreken. Waar men in Nederland spreekt over de
Frans-Duitse oorlog, de Russisch-Japanse enz., doet een Nederlander het veiligst te
spreken over de Anglo-Boeren-oorlog. Vindt hij dit te stijf of te geleerd, hij volge
het Afrikaanse spraakgebruik: eerste of tweede Vrijheidsoorlog.
Gaarne hadden we vermeld gezien, dat het niet uitnodigen van de Zuidafrikaanse
Republiek tot de Eerste Haagse Vredesconferentie te wijten was aan Britse kuiperij;
ook dat de geslaagde schoolstrijd in Transvaal na de Tweede Vrijheidsoorlog
grotendeels te danken was aan de geldelijke en persoonlijke hulp van Nederland. Op
bl. 51 staat: strenge bepalingen tegen de naturellen. De Republieken hebben nooit
tegen, wel aangaande de naturellen bepaald.
Dat we zout leggen op kleine slakken, wier identiteit misschien niet eens voor alle
zoölogen vaststaat, moge bewijzen de ernst en aandacht, waarmede wij deze
belangrijke studie doorgewerkt hebben. We wensen de schrijver en uitgever een ruim
debiet in Nederland en Zuid-Afrika en overal waar Nederlandse degelijkheid
gewaardeerd wordt.
Den Haag, Januari 1936.
G. BESSELAAR.

Hoofdbestuur
Protest.
De vorige maand werd het volgende telegram aan den burgemeester van Amsterdam
gezonden:
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond, kennis genomen
hebbende van de in Amsterdam vertoond wordende film Kermesse heroïque,
van oordeel dat met deze film, zoo men daarmee al niet deze bedoeling gehad
heeft, toch in elk geval een gedeelte van het Nederlandsche volk tijdens den 80-jarigen
oorlog in een onverdiend ongunstig daglicht gesteld wordt;
van oordeel tevens dat zoo iets in Nederland niet toelaatbaar is;
verzoekt U HoogEdelAchtb. maatregelen te nemen, opdat de vertooning van deze
film stop gezet worde.
Aan den burgemeester van 's-Gravenhage verzond het hoofdbestuur den volgenden
brief:
Daar te verwachten is, dat de film ‘Heldenkermis’ binnenkort ook hier ter stede
te zien zal zijn, stelt het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond er
prijs op onder Uw aandacht te brengen dat deze film, zoo men daarmede al niet deze
bedoeling gehad heeft, toch in elk geval een gedeelte van het Nederlandsche volk,
in zijn samenstelling ijdens den 80-jarigen oorlog, in een onverdiend, ongunstig
daglicht stelt.
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Het Hoofdbestuur is van meening, dat zooiets in Nederland ontoelaatbaar is en
vertrouwt dat U HoogEdelachtbare, deze meening deelende, maatregelen nemen zal
om de vertooning van deze film te s-Gravenhage te beletten.

Afdeelingen
Amsterdam.
Het Bestuur dezer afdeeling heeft een commissie gevormd voor de Palm Paaschviering 1936, waarin zitting hebben genomen: Mr. J.W, te Winkel, voorzitter;
Dr. J. Gajentaan, onder-voorzitter; P. Harrebomee, secretaris; M. Goldenberg,
penningmeester; L. van den Broeke; mej. E.C. Draayer, mej. E. Everling, Mr. H.W.G.
Ras Jr., mevr. Sickenga-Knappert, mej. S. Stoppelsteen, A. Wellensiek en mevr. M.
Zwanenburg-Woudsma.
Afd. Amsterdam wenscht n.l. te bevorderen dat oude volksfeesten, die in onbruik
dreigen te raken, in eere hersteld worden. Als eerste daarvoor in aanmerking komend
feest heeft het zijn aandacht gevestigd op Palmpaasch. De genoemde commissie wil
een tentoonstelling inrichten van palmpaschen, die in verschillende plaatsen van
Nederland nog gemaakt worden

AMSTERDAMSCHE PALMPAASCH

en rondgedragen, en heeft het plan bij welslagen de bijeen te brengen verzameling
aan het Openluchtmuseum te Arnhem ten geschenke te geven.
Aan verschillende adressen heeft zij een vragenlijst gezonden ter invulling en
spoedige opzending. Wij wekken onze leden op tot medewerking aan dit uitstekende
plan.
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Dordrecht.
De afd. Dordrecht houdt - al zeg ik het zelf, want steller van dit bericht is de secretaris
- leven in de brouwerij. De beeldspraak ligt voor de hand, nu de bekende folklorist
D.J. van der Ven uit Oosterbeek 6 Februari voor haar leden een belangwekkende
voordracht hield over de folkloristische rol van het bier in het Nederlandsche
volksleven. Voor de oude Merwestad had de verhandeling ook nog plaatselijk belang,
daar een deel der fraaie lichtbeelden betrekking had op de meer dan 500-jarige
Dordtsche bierbrouwerij De Sleutel, de oudste in het land!
De folklore moge slechts een bijterrein zijn van het wijde gebied, waaraan het
A.N.V. zijn belangstelling wijdt, zij behoort toch ook tot de wetenschap, die een kijk
geeft op de ontwikkeling van een volk.
***
De afd. Dordrecht gaf dezen winter nog meer aan haar leden. Zij opende den aanval
op hun belangstelling 23 October met een spreekbeurt van Dr. W.G.N. van der Sleen
over zijn jongste reis met een vliegtuig van de K.L.M. naar Indië. Ik schrijf
spreekbeurt, omdat deze wereldreiziger de gave bezit zijn gehoor met het levendig
verhaal zijner ontdekkingen en avonturen te boeien, waarbij door hem zelf opgenomen
lichtbeelden en rolprenten het doorleefde prachtig illustreerden.
***
20 November konden de leden genieten van een rede van den heer H.Ch.G.J. van
der Mandere over Nederland, de Volkenbond en Abessinië, welke opgeluisterd werd
door een belangwekkende tentoonstelling betreffende de rol van Nederland in de
geschiedenis der vredesbeweging en het volkenrecht. Deze ook zeer geslaagde avond
was belegd in samenwerking met de Afd. Dordrecht der Vereeniging voor Volkenbond
en Vrede.
***
Als vierde avond in dezen winter wacht den leden 4 Maart een voordracht met
lichtbeelden over Pieter Bruegel de oude door Prof. Jozef Muls van Antwerpen.

's-Gravenhage.
Op 31 Januari j.l. heeft dr. Th. van Schelven, zenuwarts aldaar, voor leden en
genoodigden van de afdeeling een lezing gehouden, welke tot onderwerp had ‘Iets
over de psychologie van den Nederlander’.
Spr. ving aan met er op te wijzen, dat ons volk, bezien uit ethnologisch,
aardrijkskundig en taalkundig gezichtspunt, allerminst een eenheid vormt.
Psychotechnisch vertoont de Nederlander geen onderscheid tegenover de omringende
volken; hij is niet dommer en niet verstandiger, niet geschikter of slechter voor
bepaalde vakken geschikt dan zijn buren. Het onderscheid is echter in de literatuur
allang aangegeven. Wat niet grijpbaar is voor de psychotechniek, is dat wel voor den
kunstenaar, den psycholoog van de fijnere schakeeringen. Ons volk heet bij alle
beoordeelaars onheroïsch en burgerlijk te zijn, prat op zijn vrijheid, maar ethisch
eenvormig en kleingeestig ingesteld. Het merkwaardige is, dat de berichtgevers uit
de gouden eeuw meer bewondering voor onzen volksaard hebben dan die van lateren
tijd. Hoe is dat te begrijpen? In de eerste plaats door de historische ontwikkeling.
Ons volk is een historisch product als ieder ander volk. Het centrale punt in onze
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geschiedenis is de vrijmaking onder Willem van Oranje. Men moet dit zien als een
tegelijk economisch, staatkundig en psychologisch proces. Spr. schetste de
voornaamste factoren, welke hierbij een rol speelden, en gaf vervolgens een beeld
van de inrichting van den nieuwen staat, waarin het gewest Holland overheerschte,
dat op zijn beurt weer beheerscht werd door de regenten. Een dwingend gezag ontbrak,
de positie van den stadhouder was dubbelzinnig, een practisch doorgevoerd
financiersuelsel ontbrak, er bestond een absurd groote stedelijke en gewestelijke
zelfstandigheid. Wetenschap en kunst bloeiden echter, vrijheid en verdraagzaamheid
waren regeeringszaak, er heerschte minder armoede en minder willekeur dan bij onze
naburen.
De onlogische structuur en de middelpuntvliedende neigingen in de Republiek
der Vereenigde Nederlanden werden rijkelijk vergoed door de ethische eenheid, en
dat is nog zoo tot op heden.
Wie den Nederlander wil begrijpen, moet in de eerste plaats zijn ethiek verstaan.
De Nederlander is niet heroïsch, omdat het heroïsche veronderstelt agressiviteit tegen
anderen, wat zijn ethiek niet verdraagt. Daarnaast drijven hem geen economische
wanhoop noch verontwaardiging over buitensporige politieke wanverhoudingen. De
Nederlander is burgerlijk, omdat hij rust vindt in de geordende toestanden, waarin
hij is opgegroeid. In burgerlijkheid wortelen ook onze hinderlijke vaderlandsche
gebreken: de vrijdom der baldadigheid, het gemis aan openbare wellevendheid, de
vaak beklaagde krenterigheid. In de straten en stegen van onze kleine provinciesteden
leeft nog de onvervalschte geest van de Republiek. Het is merkwaardig, hoe algemeen
de gemiddelde Nederlander denkt op ethisch gebied. De Hollander heeft steeds een
ethisch motief voor zijn
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handelen. Zelfs in den godsdienst zijn het de ethische zijden, die vooral zijn
belangstelling hebben: Zondagsheiliging, Christelijk onderwijs, bewust tot ethisch
behoud van de jeugd gedacht. Zijn moraal is het vermijden van het onfatsoenlijke.
De buitenlander van heden voelt zich moeilijk thuis bij ons, omdat onze ethiek nog
zeer dicht blijft bij die van de gouden eeuw; de buitenlander uit dien tijd daarentegen
heeft geen lof genoeg voor onze zindelijkheid, ons verkeer, onzen vrijheidszin. Toch
blijft Nederland, aldus besloot spr. zijn belangwekkende voordracht, een ethische
oase in het Europa van heden, waar de ethiek geen leidende functie meer heeft.
Na de rust beantwoordde spr. nog verschillende vragen, die naar aanleiding van
het gesprokene waren gesteld.

Haarlem.
In Januari hield de bekende vogelkenner Jan P. Strijbos uit Heemstede een boeiende
voordracht met lichtbeelden over: ‘Vogelleven in Kennemerland’, waarmee het talrijk
publiek zich zeer ingenomen toonde.
Op 12 Februari belegde de afdeeling in samenwerking met de afdeelingen Haarlem
van de Nederlandsche Reissvereeniging, de Mij. tot Nut van het Algemeen en de
Volksuniversiteit een filmavond, waarop de heer H.F. Tillema uit Bloemendaal voor
een geheel gevulde zaal (600 personen) zijn prachtige rolprent ‘Naar Apo Kajan (het
hart van Borneo)’ toelichtte.

Maastricht.
De secretaresse schrijft:
Nog in December 1935 was dr. Ph.C. Visser in Maastricht. Wij waren zóó
gegelukkig geweest een avond te kunnen krijgen. Veel voorbereiding was noodig
door het uitnoodigen van alle daarvoor in aanmerking komende vereenigingen; maar
de besturen dezer vereenigingen hielpen dankbaar mee.
En zoo was de schouwburgzaal flink gevuld en daar stond weer voor ons de
prettige, sportieve figuur van Visser en wij allen genoten van zijn verhalen, leefden
mee met zijn avonturen, bewonderden het uithoudingsvermogen zijner tochtgenooten,
vooral van mevr. Visser.
Het was een geslaagde avond en we danken den heer Visser van harte voor het
genotene.
***
15 Jan. '36 sprak Kolonel Ouderdijk voor onze leden over ‘Nationalisme’. We
hadden dien avond vol belangstelling voorbereid, wetende hoeveel waarde het woord
van Kolonel Oudendijk heeft. Maar deze ernstige lezing trok weinig hoorders en ik
kan alleen melden, dat de aanwezigen vol aandacht luisterden en dat het den spr.
volkomen gelukte, ons er van te doordringen wàt ‘Nationalisme’ in den goeden zin
van het woord voor ons volk te beduiden heeft.
Wij danken U daarvoor, Kolonel Oudendijk.

Rotterdam.
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24 Jan. heeft de algemeene ledenvergadering plaats gehad. Uit het jaarverslag der
secretaresse bleek dat het aantal leden, voor het eerst weer sinds 1931, was
toegenomen. De lezingen en voordrachten, dit jaar gehouden, waren over het algemeen
goed bezocht. De aftredende bestuursleden Drs. W.G. Schrijver, Mr. N.J. Bink werden
herkozen. In de vacatures van Pater Dr. B. Kruitwagen O.F.M. en Mr. Ch.J.J.M.
Petit, werden Pater Hyacinth Hermans O.P. en Mejuffrouw J.A.M. Gleichman
gekozen.
Besloten werd nog dezen winter de heeren Dirk Coster, Anton van Duinkerken
en Mr. Roel Houwink, uit te noodigen een reeks voordrachten te houden over
Hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde. Prof. Dr. B.H. Molkenboer O.P., zal
30 Maart een rede houden ter gelegenheid van de Erasmus-herdenking.
***
29 Januari heeft de eerste van de vier voordrachten over Hedendaagsche
Letterkunde plaats gehad. Dirk Coster heeft op de hem eigen bijzondere wijze over
de poëzie gesproken, daar in deze poëzie - beter dan in het proza - de ziel van het
Nederlandsche volk zich weerspiegelt. Vijftig jaren beleeft onze dichtkunst reeds
een tijdperk van bloei, waarin de spreker vier perioden wil onderscheiden, de ‘Nieuwe
Gids’-beweging, het klassieke tijdperk, waarvan Dr. P.C. Boutens de schoonste
vertegenwoordiger is; daarna de z.g. periode van 1910 en tenslotte de vernieuwing.
Deze avond was hoofdzakelijk gewijd aan de dichters van de voorlaatste groep: P.N.
van Eijck, Geerten Gossaert, J.C. Bloem, Jacob Israel de Haan, A. Roland Holst en
M. Nijhoff. Hun werk is melancholisch, doch zeer verscheiden, hetwelk de heer
Coster door zijn helderen betoogtrant en schoone voordracht der gedichten, aan de
zeer talrijke hoorders wist uiteen te zetten, waardoor hij in bijzondere mate vermocht
te boeien.
De voordracht had plaats in de Ned. Handels Hoogeschool. Dr. M.J. Pattist heeft
den heer Coster bij de opening hartelijk welkom geheeten, en aan het einde hem ten
zeerste dank gebracht voor het genotene.

Schiedam.
Donderdag 16 Jan. 1936 hield de heer Ferd. Verknocke uit Oostende een voordracht
over Cyriel Verschaeve, den
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Vlaamschen dichter en strijdar voor de herleving van Vlaanderen. De voordracht
werd door een kleine honderd aanwezigen met aandacht gevolgd. Berend van den
Amstel uit Den Haag droeg voor uit ‘Jacob van Arteveld’ en uit de ‘Zeesymphonieën’,
waarmee hij veel bijval oogstte.
De Verschaeve-tentoonstelling trok in de drie dagen van haar openstelling ruim
120 bezoekers.

Mededeelingen
Nederlandsche leerstoel aan de Sorbonne.
31 Januari brachten de bladen het verheugende bericht, dat een Nederlandsche
leerstoel aan de Sorbonne te Parijs is gesticht. En het curatorium, bestaande uit den
Nederlandschen gezant, Jhr. Dr. Loudon (eerevoorzitter), H.D. Pierson, Mr. E.E.
Menten, Johannes Pierson, Mr. Denis de Leeuw en Mr. E. van der Vlugt, (de drie
laatstgenoemden ook te Parijs gevestigd), vonden Dr. J.L. Walch, den bekenden
Haagschen letterkundige, bereid om dien stoel te bezetten. Zijn colleges in de
Nederlandsche letteren en beschavingsgeschiedenis zullen veel kunnen bijdragen tot
een juister begrip en waardeering van onze cultuur door de Latijnsche. Mogen zij er
ook toe leiden, dat wetenschappelijk Frankrijk wat meer belang gaat stellen in den
Nederlandschen stam in zijn ganschen omvang.

Jubileum A.L. Boden.
Zaterdag 15 Februari hadden zich in het kantoor van onzen algemeenen voorzitter
enkele verbondsbestuurders en leden van het A.N.V.-personeel vereenigd om den
eersten bediende te huldigen, die 30 jaren onafgebroken zijn taak met groote
nauwgezetheid heeft vervuld.
De heer Boden, die vergezeld was van zijn echtgenoote, werd toegesproken door
den heer De Kanter, die de verdiensten van den plichtgetrouwen beambte in het licht
stelde en hem namens het hoofdbestuur de bronzen eerepenning met oorkonde
aanbood benevens een olieverfschilderij voorstellend een Hollandsch havengezicht,
met den wensch, dat het den jubilaris gegeven moge zijn nog vele jaren aan den
goeden gang van zaken in de Verbondsadministratie mede te werken.
Verschillende bloemstukken en gelukwenschen in anderen vorm hebben den
eersten bediende van ons hoofdkantoor de overtuiging gegeven, dat zijn arbeid ook
door anderen dan zijn dagelijksche lastgevers wordt gewaardeerd.

Tentoonstelling van Zuidafrikaansche producten.
Op aanstichting van een Comité bestaande uit de heeren Bernard van Vlijmen,
voorzitter, Dr. S. Sturkop, secretaris, F. da Costa, penningmeester, J.M. van Aswegen,
C.L. de Bussy, P. Dijkstra, J. Ed. Gerzon, A. Greelingen, Dr. M. de Hartogh, Mr. G.
Mutsaerts, W. van Nijenhoff, K. Oud, Prof. J. Pont, Jan Schilthuis, Prof. Dr. H.N.
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ter Veen, Ir. C.B.J. Walland J.Pzn. en Jhr. Dr. P.J. van Winter, zal in het Carlton-Hotel
te Amsterdam, van 20-28 Maart een beknopte tentoonstelling van Zuidafrikaansche
producten als wijnen, vruchten, bloemen, houtsoorten, maïs, wol, diamant en andere
delfstoffen worden gehouden.
Zijne Exc. Dr. H.D. van Broekhuizen, gezant der Unie, zal haar openen.

Bemoediging.
In de ‘Post van Holland’ van 31 Jan. 1935 troffen we het volgende officieele bericht
aan.
‘Met veel belangstelling nam het D.B. voorts kennis van de in Nederland door het
Cursus- en het Nebid-Comité gevoerde actie voor de Cursussen. De Regeering heeft
zich thans bereid verklaard, om een bedrag van vierhonderd gulden voor dit doel ter
beschikking te stellen. Zij geeft hiermede het beste bewijs van haar belangstelling
voor de Cursussen. Het Nebid-Comité heeft voor de propaganda in Nederland nog
een paar honderd exemplaren van de in druk verschenen rede, welke de Redacteur
van het Bondsorgaan op het Congres van Kleef heeft gehouden, aangevraagd. Daar
de voorraad uitgeput is, zal deze rede een tweede druk beleven. Zij zal voor de
gelegenheid door den redacteur worden herzien’.
Hulde aan de beide hoofdbestuursleden van ons verbond de heeren Generaal Jhr.
Wittert en Kolonel Dekker voor het door hen bereikte succes.
Heet prachtige werk dezer heeren heeft geleid tot het instand houden van de
cursussen, terwijl de Regeering hare medewerking toont door dezen steun.

Ned. cursussen in Duitschland.
Ingekomen bijdragen:
Afd. Zutphen A.N.V. f 10.-; Dr. G.W.M., Winterswijk, f 5.-; Mr. A.C. de K.,
Rotterdam, f 2.50.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
P.K. Goossens, vroeger Eendrachtstraat 100, Gent (België).
M. Meert, vroeger Maurits Lemonnierlaan 48, Brussel.
Mej. Renée van der Auwera, vroeger Hubert Krainsstraat 38, Brussel 3.
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Nieuwe Leden
Groep Nederland.
Mevr. G. Niehorster.

Loosduinen.

Kolonel C.J.O. Dorren, 's-Gravendijkwal Rotterdam.
29a.
G. Elffers Jr., Nolensstraat 8B

Rotterdam.

Drs. C.J. Haartsen, Middellandplein 3b, Rotterdam.
H. de Lint, Vredehofweg 34a,

Rotterdam.

S. Spetter Jzn., Baan 59,

Rotterdam.

Mej. W. de Haan, Lischstraat 40,

Rotterdam.

Ir. C.J.P. Rosier, Lischplein 6,

Rotterdam.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Rotterdam.
J. Grootes, Witte-de-Withstraat 77,

Rotterdam.

Opg. door den heer A. Walrave,

Rotterdam.

A.J.W. van Rietschoten, Scheldekade 19, Ter Neuzen.
Joh. van de Ree, Nieuwstraat 14,

Ter Neuzen.

D. Dees, Scheldekade,

Ter Neuzen.

Allen opg. door het Bestuur der Afd. Oost-Zeeuwsch Vlaanderen.
H.D. Faber, Geraniumstraat 268,

's-Gravenhage.

Mej. C. Kuyper, Madoerastraat 22,

's-Gravenhage.

Opg. door Jkvr. Joha. Schuurbeque Boeye, 's-Gravenhage.
G.M. van Oest, Luthersche Burgwal 5a, 's-Gravenhage.
A. Philippi, Haarlemmermeerstr. 1591,

Amsterdam. W.

Opg. door den heer M. Goldenberg,

Amsterdam. W.

Jhr. W.J.J. de Muralt,
Prins-Bisschopsingel,

Maastricht.

Firma Gebr. Van Aelst, Drukkerij,
Onze-Lieve-Vrouwekade 10,

Maastricht.

Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Maastricht.
Jac. Post Jr., Dolderscheweg 164,

Den Dolder.

J.W. Kannemans, Korte Scheidingsweg Dordrecht.
32,
Opg. door den heer M.C. Lelie, Dordrecht.
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Jhr. Mr. T.A.J.W. Schorer, Blauwendijk Middelburg.
P 393,
Mevr. Baronesse Van der Feltz geb. De Middelburg.
Vries van Doesburgh, Molenwater M
273,
Dr. K. Huizenga,

Middelburg.

Mr. W.K.H. Dieleman Jr., Rouaansche
Kade G 130,

Middelburg.

Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot,
Burgemeester,

Westkapelle.

Allen opg. door het bestuur van Afd. Middelburg.
J. Pouwer, Oostsingel 132,

Goes.

J.W.A. Stüte, Burgemeester, Colijnsplaat.
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Zuid- en Noord-Beveland.

Begunstigers.
Mevr. A.E. van Rietschoten-Versijp,
Scheldekade 19,

Ter Neuzen.

Opg. door het bestuur der Afd. Oost-Zeeuwsch Vlaanderen.
Mevr. H.J.H. Lasonder geb. v.d. Leeuw, Klein-Persijnlaan 14, Wassenaar.
Opg. door Z.Exc. W. Lasonder, Wassenaar.
Mej. C.J. Cohen Stuart, Gevers-Deynootweg 190, Scheveningen.

Groep Nederlandsche Antillen.
W.F.G. Mensing, Willemstad (Curaçao).
Opg. door het Bestuur van Groep Nederl. Antillen.

Groep Vlaanderen.
Mej. Maria Claessen, Lange Lozannastraat 160, Antwerpen.
Opg. door het Bestuur van Tak Brussel.
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Buitenland.
John. W. Tromp, 2303 43rd Str.,

Astoria. L.I.N.Y.

Hendrik Bouw, 2152 38th Str.,

Astoria. L.I.N.Y.

Beiden opg. door het Bestuur van Afd. Nieuw-Nederland.
J.F. Hoseck,

Johannesburg (Transv.).

P.J. Nienaber,

Johannesburg (Transv.).

A.L.A. Kriens, Pasaje Domingo 9, Barcelona (Spanje).
A. Goudswaard, Durban (Natal) Z.Afr.
Drs. W.G. Noordegraaf, Moltkestr. 1031, Keulen.
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De Algemeene Nederlandsche Kunsttentoonstelling geopend
Zoo is dan de tentoonstelling van hedendaagsche beeldende kunst uit ons stamgebied:
Nederland, Nederlandsch-Indië, Vlaanderen en Zuid-Afrika, welke vele maanden
van voorbereiding heeft gekost, waarvoor verscheidene gegoede Nederlanders hun
penning hebben geofferd en waaraan eenige deskundigen van her en der hun
werkkracht hebben gegeven, geopend.
Zaterdag 28 Maart hadden zich te half drie talrijke genoodigden uit Verbonds-,
ambtelijke en kunstkringen in de Eerezaal van het nieuwe Gemeentemuseum te
's-Gravenhage verzameld, om er de openingsrede van Prof. Dr. J.R. Slotemaker de
Bruïne, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, aan te hooren.
Z.Exc. werd ingeleid door onzen algemeenen voorzitter, die het een bijzonder
voorrecht achtte alle aanwezigen namens het Hoofdbestuur van harte welkom te
heeten. Spr. noemde de kunst een der beste middelen om de volken nader tot elkaar
te brengen en dit geldt te sterker voor de deelen van één stam. Ter zijde gestaan door
de in het Januarinummer reeds vermelde kunstcommissie en medewerkers buiten
Nederland, is het Verbond erin geslaagd een verzameling kunstwerken bijeen te
brengen, die naar beste weten een goeden indruk geven van de beteekenis der moderne
kunst van de drie hoofdgroepen van den Nederlandschen stam. Zij vond een voornaam
onderdak om te beginnen in zes mooie zalen van het Haagsche museum, voor de
beschikbaarstelling en inrichting waarvan de hoeren Dr. H.E. van Gelder, directeur,
en Dr. G. Knuttel, conservator, hun gewaardeerde medewerking verleenden.
Bij de keuze uit de talrijke inzendingen, noodzakelijk wegens de beperkte
plaatsruimte, verleende de heer P. van der Hem welwillend zijn medewerking, toen
de voorzitter der kunstcommissie door familieomstandigheden verhinderd was aan
haar werkzaamheden verder deel te nemen.
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De woorden van dank, aan Verbondsmedewerkers gebracht, zullen we hier niet
herhalen; hun hulp is immers vanzelfsprekend.
De rede van den Minister moge als van algemeene strekking hier in haar geheel
volgen:
Het is een voortreffelijke gedachte, om in tijden, die materieel gedrukt zijn, niet na
te laten de aandacht van velen samen te trekken op de kunst; ook in zulke dagen mag
de kunst haar deel hebben in hetgeen een volk boeit en bindt. Meer dan dat: zulke
dagen roepen er om, aangezien immers mede de Kunst de harten uitbeurt boven het
stoffelijke en den mensch in de niet-materieele wereld doet verwijlen.
Zoo is het een voortreffelijke gedachte geweest om Rembrandt en Vermeer en de
Marissen te doen leven; een verblijdende ervaring bewees, dat zeer velen de
aantrekkingskracht ervaren van een ver of een nabij gelegen kunstleven. En ons volk
is daardoor voorzeker verrijkt.
Maar de welhaast onmisbare aanvulling daarvan kon wezen - en is er door deze
tentoonstelling - dat ons volk in breede lagen zich gesteld ziet vlak voor
kunstvoortbrengselen van onzen eigen dag, voor hetgeen nog levende meesters
gewrocht hebben op het erf van schilderkunst, beeldhouwkunst, teekenkunst en
boekdrukkunst.
Als dan bovendien in deze tentoonstelling het Algemeen Nederlandsch Verbond
getrouw blijft aan zijn voortreffelijk doel en zijn fraaie traditie; als het ons immers
een algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling biedt en daartoe Zuidafrikaansche,
Vlaamsche, Indische, Nederlandsche kunstgewrochten saambrengt, dan worden wij
tevens verrijkt in ons beseffen van hetgeen de Nederlandsche stam vermag ons te
bieden.
Naar alle zijden staan wij derhalve tegenover grootsch en opvoedend en weldadig
pogen. Met warme gevoelens jegens de initiatiefnemers, met warmen dank jegens
alle exposeerenden en medewerkenden, met de beste wenschen voor het resultaat
van zoo sympathiek een pogen, verklaar ik gaarne deze tentoonstelling geopend.
Toen de toejuiching op die woorden verklonken was, begaven de genoodigden zich
in de vlak naast de eerezaal gelegen tentoonstellingszalen, waar de thee werd
rondgediend en de kunstwerken druk besproken werden. Men was het er vrijwel
algemeen over eens, dat de Vlamingen goed voor den dag komen en van hun
Antwerpsche inzending een mooi geheel hebben weten te maken, dat velen
Noord-Nederlanders een openbaring zal zijn. Erkende grooten als Ensor, Laermans,
Joris Minne, Masereel, Opsomer, De Saedeleer, Saverys, Servaes en Vaes, paradeeren
er naast jongeren als Jespers, Cantré en Tijtgat. En Permeke maakt met zijn
zeegezichten een heele wand belangrijk. Ook de Vlaamsche beeldhouwers en
houtsnijders zijn met belangrijk werk op het appèl. Hoewel de bedoeling was: werk
van levende meesters te laten zien, meende de Vlaamsche commissie dat bij het
geven van een beeld der moderne Vlaamsche kunst enkele schilderijen van wijlen
den Vlaming geworden Noordnederlandschen schilder der Kempen, Jacob Smits,
overleden 1928, en beeldhouwwerk van den betreurden jongen kunstenaar Rik
Wouters niet mocht ontbreken.
Uit Nederland zijn ongeveer honderd inzenders toegelaten, wier werk natuurlijk
nog een onvolledig beeld geeft van wat er hier leeft en werkt op het gebied der
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beeldende kunst. Het zijn vogels van zeer geschakeerd gevederte, men vindt er
vertegenwoordigers van de oude school als Bastert, Boot, Garf, Jurres, Moulijn, Coba
Ritsema, zoowel als jongeren gelijk Adamse, Eyck, Franken, Hartman, De Kat,
Richters, Sengers, Charley Toorop. Jan Sluyters en Matthieu Wiegman vormen met
hun drieledige inzending hoogtepunten. Parijs, onder de Nederlandsche afdeeling
ondergebracht, is o.m. vertegenwoordigd door Theo Bennes, Jeanne Bieruma, Oosting,
Frans Boers, Eekman, Van Hasselt. Bijzonder beeldhouwwerk is er van Gijs Jacobs
van den Hof, Hildo Krop, Rädecker, Tjipke
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Visser, Sondaar, Wezelaar en Zijl; Bulder, Debora Duyvis, Escher, Essers, Fokko
Mees, Dirk Nijland, houden de eer der Nederlandsche houtsnijkunst op.
Dat in Indië ook kunst van beteekenis wordt voortgebracht bewijzen de teekeningen
van Bonnet en mevr. Van Huut-Kardos en de schilderijen van Frank en Ouborg. En
Zuid-Afrika kon, hoewel de eigenlijke zending nog niet is aangekomen, toch ook
reeds op deze eerste der drie tentoonstellingen uitkomen door een inzending van de
kunstdrukkerij Luii te Amsterdam, waardoor Zuidafrikaansche schilders als Maggie
Laubser, Hugo Naudé en Irma Stern b.v. al dadelijk bekendheid in Nederland zullen
krijgen. Hun werk hangt bij de bescheiden Indische groep in de graphiekzaal, waar
tevens fraai Grootnederlandsch drukwerk over Dietsche kunst is uitgestald.
Laten we met dit vluchtig overzicht mogen volstaan. Het schrijven van een kritiek
ligt zeker niet op den weg van Neerlandia. Het kunstoordeel words aan bevoegde
beoordeelaars overgelaten. Wij hopen, dat zij veel belangrijks zullen weten te
ontdekken van de meer dan twee honderd schilderijen, beeldhouwwerken, houtsneden,
die in zorgzame opstelling een beeld geven van den ernst en de vaardigheid, waarmede
Nederlanders en Stamverwanten de beeldende kunst beoefenen.
Dat H.M. onze Koningin bereid werd gevonden om met een vlotte, krachtige
teekening - oude den in Zweden - als inzendster aan deze tentoonstelling deel te
nemen stelt het Verbond op zeer hoogen prijs; het ziet er een bewijs in van Haar
meeleven en meestreven met de volken, die tot den Nederlandschen stam behooren.
Haar inzending heeft de eereplaats in de graphische afdeeling.
Een min of meer zinnebeeldige beteedenis heeft wat de bezoekers - mogen het er
zeer velen zijn - in het voorportaal van de tentoonstelling aanschouwen. Daar hangt
het portret van H.M. de Koningin door H. Mees, afgestaan door het gemeentebestuur
van Rotterdam, dat van Dr. H.D. van Broekhuizen, het jongste werk van Willy Sluiter
en de portretten der beide stichters van het A.N.V.: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, door
Jan Veth, en Hippoliet Meert, door den Vlaamschen schilder Em. Jacques. Deze drie
figuren vertegenwoordigen op waardige wijze de drie groote gebieden van den
Nederlandschen Stam: Afrika, Nederland, Vlaanderen en in de initialen dezer landen
ook het A.N.V.
Aldus voorbereid op de beteekenis der tentoonstelling zelve en haar doel, zal menig
bezoeker met te meer belangstelling het gebodene in oogenschouw nemen en naar
de mate van zijn ontvankelijkheid voor kunst er van genieten.
Het welslagen zal niet alleen afhangen van gunstige persbeoordeelingen, maar
ook van een druk bezoek. Daartoe aansporen ligt in de macht van al onze leden. En
wie onverhoopt geen gelegenheid mocht vinden om zijn schreden in April naar de
Stadhouderslaan 41 te 's-Gravenhage te richten, neme zich voor de volgende maand
naar het nieuwe Museum Boymans te Rotterdam te gaan. In Juni volgt dan nog de
gelegenheid voor wien Amsterdam beter ligt om de bijeengebrachte kunst uit
Nederland, Parijs, Indië, Vlaanderen en Zuid-Afrika te bezichtigen.
Op de aanplakzuilen in de voornaamste drie steden van Holland is het A.N.V. de
eerste drie maanden troef. Moge die troef het A.N.V. de gewenschte winst brengen,
zoowel in verhoogde waardeering van zijn cultureelen arbeid als in versterking van
zijn ledental.
v.S.
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Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een organisatie, die haar
vertakkingen heeft over de heele wereld, overal waar Nederlanders gevestigd zijn.
Die organisatie kan een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar verre landen, waar
grootere of kleinere nederzettingen van Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij
zelf kunnen een steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen
aan de hand te doen, om den band met het stamland te versterken. Het is dus in hun
en in ons belang, dat het Hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt
daarvan mededeeling te doen aan het Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Naar aanleiding van de vertooning der rolprent ‘Kermesse Héroïque’
De meeste lezers van ‘Neerlandia’ zullen uit hun lijfblad of langs anderen weg kennis
genomen hebben van hetgeen er te doen is geweest over de vertooning van
bovengenoemde rolprent te Brussel, Amsterdam, Den Haag, Brugge, en wellicht nog
in andere plaatsen.
Ondergeteekende heeft geen der vertooningen bijgewoond. Mocht ik daartoe in
de gelegenheid geweest zijn, dan betwijfel ik, of ik, voor het ‘recht’ om over deze
voorstelling te kunnen meepraten, ook maar één dubbeltje voor den ‘engelenbak’
zou hebben willen offeren aan hen, die ons met dit voortbrengsel hebben bezocht.
Ofschoon ik dus de rolprent niet heb gezien acht ik, hetgeen ik daaromtrent heb
vernomen, van zoo ingrijpend belang voor onze beweging, dat ik niet kan noch mag
laten daarover een en ander in 't midden te brengen.
Voor hen, die niets van deze zaak mochten hebben gehoord, zij vermeld dat het
betreft een film van Fransch - Belgischen oorsprong. Daarin wordt voorgesteld, in
strijd met de geschiedkundige feiten, op welke wijze heet Vlaamsche stadje Boom
bij Antwerpen gedurende de eerste helft van den Tachtigjarigen oorlog reageerde op
de komst van den vijand, zijnde een troep van zegge 50 Spaansche piekeniers.
De mannen waren over deze militaire gebeurtenis zoo verontrust, dat zij de
Spanjaarden als vrienden ontvingen, terwijl de vrouwen, om toch maar vooral zeker
te zijn, dat men in het stadje geen stoffelijke schade zou lijden, op de meest stuitende
wijze bereid bleken den Spanjaarden ter wille te zijn en haar eer te grabbelen te
gooien.
In dezen vorm heeft de film in het Vlaamsche land veel verzet opgewekt, terwijl
haar vertooning te Brugge, Dendermonde, Leuven, Lokeren en Tienen werd verboden.
Reeds uit zuiver zedelijk oogpunt en volkomen afgezien van nationale overwegingen,
moet deze rolprent zoo weerzinwekkend zijn van karakterloosheid, dat het opstandig
stemt te moeten denken dat zij in Vlaanderen, gedurende eenige weken of maanden,
haar verderfelijken invloed op het publiek, ook op de jeugd heeft kunnen uitoefenen
en nog uitoefent.
Het is gelukkig dat voor Nederland de uit zedelijk oogpunt stuitende tooneelen
geschrapt zijn, zoodat de beoordeeling van hetgeen zich daar heeft voorgedaan iets
zachter kan wezen. Overigens ligt het wel voor de hand - en is dit bij mijn weten ook
nergens weersproken - dat de algemeene strekking der rolprent door de besnoeiïng
niet kan zijn veranderd. De smet van lafheid en lichtzinnigheid blijft op het
voorgeslacht gelegd. In zulke zaken gaat het tenslotte niet om een meer of minder,
doch acht ik volstrekte afwijzing plicht.
Men heeft de, toch op zijn zachtst gesproken weinig stichtelijke tafereelen
vergoelijkt door te wijzen op de prachtige, kunstzinnige omgeving, waarin zij zich
afspeelden, op de juweelen van bouwkunst, die werden vertoond, op de als het ware
levend geworden schilderijen onzer groote meesters, die op het doek verschenen. Ik
heb nog nooit gehoord dat de duivel, gekleed volgens de laatste mode, daarmee een
hoogstaand heer zou zijn geworden.
Men heeft ook gewaarschuwd voor ‘overdrijving’ en gezegd, dat men een zoo
fraai in beeld gebrachte ‘snakerij’ niet ernstig moest nemen. Men moest doen, wat
de makers van de rolprent hadden bedoeld en er om lachen, dan stak er niets in. Het
is ongetwijfeld plezierig, vooral in dezen harden tijd, eens goed te kunnen lachen,
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maar het lachen zou iemand volkomen vergaan, wanneer hij ziet, dat men
tegenwoordig blijkbaar spot geoorloofd acht met de heiligste goederen, die een volk
bezit.
Als men ons wil laten lachen, dan van harte gaarne, maar men richte dan zijn pijlen
op bestaande ondeugden en giete op die wijze eenige balsem in de wonde van het
menschelijk onvermogen om het kwaad te vernietigen en uit te roeien.
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Het minst van al is het toch echter wel te verdragen, dat men nu, terwijl in het heden
allerwegen en voortdurend sloopingswerk aan onze heiligste volksgoederen wordt
verricht, openlijk en, zooals in Amsterdam, nog wel bij een galavoorstelling, niet
schroomt erbij te lachen, dat een inderdaad heldhaftig verleden door het slijk wordt
gesleurd.
Het is ons in de geschiedenis der laatste tientallen jaren meer overkomen, dat wij
ontstelden van het zich in ons volk openbarende schrijnende tekort aan waardeering,
aan liefde voor en aan gepasten trots op eigen aard. Ik kan mij echter voor het
oogenblik geen geval herinneren, waarbij dit gebrek aan nationale fierheid zóó fel
tot uiting kwam.
Het is noodzakelijk bij dit feit even te blijven staan. Immers de beteekenis, het
wezen zelf der nationale gedachte, de levensadem van ons Verbond zijn in het geding.
Is het nationale verband niet anders dan een administratieve eenheid, een
werkgemeenschap, een koöperatie, waar men in zijn vrijen tijd los van staat, ja, dan
is tot op zekere hoogte de onverschilligheid te verklaren van vele Nederlanders voor
dit verband. Dan is dit verband slechts van zeer nuchteren en zakelijken aard en dan
is ook te verklaren de geringe geneigdheid om daarvoor offers te brengen. Tot
ingrijpende offers voor een koöperatie, voor een handelszaak, die slechts voor een
zeer klein deel de eigen ‘zaak’ zou zijn, laat men zich allicht niet gemakkelijk
bewegen.
Maar de beteekenis der nationale gedachte, zooals wij die met bezieling kunnen
verdedigen, is wel van volkomen anderen aard - en hier ligt de kern van het streven
van ieder, die het begrip overgave en dienst aan de zaak des volks tot een
maatschappelijk geloofsartikel heeft gemaakt. Het nationale verband omsluit een
groep menschen van een bepaald type die, in het groote geheel der menschheid
gezien, in algemeenen zin de dragers zijn van zekere begrippen over eer en trouw,
recht en waarheid, plicht en geluk, en andere, van zedelijken aard. Het is het gevoel
van verwantschap op dit gebied, het gevoel van, ondanks alle maar al te bekende
gebreken, op dit gebied van het voorgeslacht een kostbaren, gelijk gerichten drang
naar beter en hooger leven te hebben geërfd, een goed dat men slechts gezamenlijk
kan bewaren; dit alles is het wat aan ons nationale streven in diepsten grond warmte
en geestdrift verleent. Dat doet het geloof, dat wij, juist door onze gezamenlijke
geaardheid, door de zedelijke idealen, die ons kenmerk zijn, als volk een taak in de
wereld hebben.
Het zijn deze aan onze volksliefde ten grondslag liggende gevoelens, die blijkbaar
aan zeer velen en zelfs aan hooggeplaatste personen vreemd, of althans bij hen wel
zeer op den achtergrond gedrongen zijn. Ik wil niet prat gaan op in een ver verleden
door Nederlanders begane militaire heldendaden, noch op in dien tijd ook in zaken
des geloofs betoonde, bewonderenswaardige offervaardigheid, maar wel houd ik
staande dat de geschiedenis van den volksstrijd tegen Spanje elk rechtgeaard
Nederlander lief en dierbaar moet zijn. Die strijd heeft in ons volk de kiem der in
zijn ziel levende idealen tot grootsche ontwikkeling gebracht. Ontkenning van den
moed dier mannen, de beschuldiging van eerloosheid dier vrouwen zijn onduldbaar.
Men heeft in dit verband zich nog verscholen achter het feit dat Boom in België
ligt, zoodat den Hollander deze smaad niet zou treffen! Inderdaad ligt Boom in België,
maar het is wel droevig dat men ons zulk scheef geschiedenisonderwijs heeft gegeven,
dat met zulk een ‘argument’ indruk kan worden gemaakt op de openbare meening.

Neerlandia. Jaargang 40

Alsof men in dien tijd, in de 16de eeuw, onderscheid maakte tusschen de Nederlanders
van Noord en Zuid, alsof er toen verschil geweest was! Wat geschied is, zij inmiddels
voor ons een goede les.
Zijn er thans onder ons nog die twijfelen aan de dringende taak van ons Verbond?
Die twijfelen aan de vraag, of ons volk in nationaal opzicht een slapheid vertoont
die meer dan droevig, die ontstellend, ja onrustbarend is? Die niet inzien, dat deze
slapheid, behalve ‘slechts’ onze welvaart en onze onafhankelijkheid, ook het behoud
onzer geheele geestelijke en zedelijke waarde in gevaar brengt?
Laat ons den ernst van den toestand inzien en met meer kracht dan ooit ons werk
voortzetten.
Ter Neuzen, 17 Febr. 1936.
H.G.C. COHEN STUART.
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Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XXXVI.
In 1617 werd van den Broecke andermaal, nu met twee schepen, uitgezonden, met
opdracht eerst naar Mauritius en Madagascar te zeilen en op de terugreis Soerate aan
te doen. Hij had bij zich de kooplieden van Ravesteyn en Goeree, bestemd om Heuten
af te lossen.
Die reis is volkomen mislukt; beide schepen zijn nabij Soerate gestrand, waarbij
men slechts het geschut en een klein gedeelte der lading heeft kunnen bergen. Wijl
van den Broecke spoedig terug moest zijn, en de Engelsche scheepscommandant,
die naar Bantam zou vertrekken, ongenegen was hem en zijn scheepsvolk daarheen
mee te nemen, is hij, na achterlating van de zieken, met ruim 100 man, te voet dwars
door Voor-Indië naar Matsjlipatnam moeten trekken. Geen kleinigheid in een geheel
onbekend, allesbehalve veilig land! Van Ravesteyn en Goeree bleven met een klein
gedeelte van het personeel en de zieken te Soerate achter.
Zij zijn er in geslaagd van den onderkoning een firman1) voor een vestiging en
voor het drijven van handel te verkrijgen en hebben veel moeite gedaan - ook door
reizen - zich van de toestanden en verhoudingen in het rijk op de hoogte te stellen
en onderhandelingen aan te knoopen. Hoewel de verhouding ten opzichte van de
Engelschen voor het oog vriendschappelijk was, werd er achter de schermen door
de ‘geveynsde vrienden’ flink gestookt, zooals ook blijkt uit de brieven door Roe
aan de bewindhebbers zijner Compagnie gericht. Na den z.g. ‘moord van Ambon’
in 1623, werd de verhouding bepaaldelijk onvriendelijk.
Van handel drijven was bovendien eigenlijk geen sprake, wijl de Compagnie
nagenoeg geen schepen zond en de kooplieden zonder contanten liet zitten.
Aanhoudend hebben zij daarover bij de Regeering geklaagd. Bovendien liet de
verhouding van van Ravesteyn en Goeree onderling: twee kapiteins op één schip,
veel te wenschen over. Een voordeelige post was het kantoor Soerate in die jaren
dus zeker niet.
In 1620 kwam daarin verbetering, Van den Broecke werd toen voor de derde maal
naar Soerate gezonden, nu als ‘Commandeur en de opperhooft van de negotie van
Moka en Soerate’, ter vervanging van Van Ravesteyn en Goeree; en de Regeering,
die thans elders de handen meer vrij gekregen had, pakte de zaak flinker aan, door
meer schepen te zenden en den Commandeur beter van geldmiddelen te voorzien.
Goedzjerat was inderdaad voor den handel een land van beteekenis. Soerate was
een bloeiende handelsstad, uitvoerhaven voor belangrijke nijverheids- en
handelscentra; Brotsja (Barotsj) en Baroda (of Brodera) voor de weefnijverheid;
Ahmedabad met een drukken handel in ingemaakte vruchten, kunstvoorwerpen en
in de bergen aangetroffen edelgesteenten; Agra voor de indigo. In die steden werden
door de Compagnie ook factorijen gevestigd. Volgens de beschrijving van Dr. J.
Aalhers in: ‘Rijcklof van Goens’ krioelde het op den bazaar te Soerate van vele
soorten van menschen: Vóór-Indiërs, Perzen, Maleiers, Javanen, Portugeezen,
1) of ferman, een aan 't Perzisch ontleend woord, dat hoog bevel, verlofbrief, pas beteekent.
Red.
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Hollanders, Engelschen, Franschen, zelfs Joden. Er werd een drukke handel gedreven
op Arakan, Perzië, Afrika, Atjeh en tal van andere landen. De Groot-Mogol deed
zelf mee aan dien handel. Op den bazaar stonden zoowel de Engelsche als de
Hollandsche factorij; de Hollandsche is hier afgebeeld. De factorijen te Barotsj,
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Loge to Soerate.

Ahmedabad en Agra waren van kleineren omvang; die te Agra is in 1716, als niet
meer van belang geacht, verlaten. Van enkele nederzettingen zijn nog overblijfselen.
Het mooie artikel van Maurits Wagenvoort in d11 Januari- en Februarinummers van
Neerlandia 1907 over Vóór-Indië bevat een foto van het factorijgebouw te Barotsj,
in het midden van het stadje gelegen, met het bekende naamcijfer ‘V.O.C.’ der
Compagnie boven den ingang. Ook van het gebouw van de Nederlandsche factory
te Ahmedabad, in den toestand van een 25 jaar geleden bevat dat artikel een
afbeelding. Dit gebouw, waar de Bank of Bombay een tijd lang is gevestigd geweest,
was toen reeds zeer in verval en in gebruik voor winkeltjes, werkplaatsen en stallen.
Lord Curzon, die zooveel heeft gedaan in het belang van het in stand houden van
historische monumenten, heeft in den gevel boven een der ingangen een marmeren
gedenkplaat doen aanbrengen: ‘This factory was erected about the year 1618 by the
Dutch, who came to Achmedabad in that year and carried on trade in indigo and
callico-printing’*). Die handel te Ahmedabad schijnt niet heel winstgevend te zijn
geweest; in 1744 heeft de Compagnie die factory verlaten; misschien wel met het
oog op de onrustige ‘binnenlandsche toestanden’.
Van de factory te Soerate is niets meer overgebleven; wel is daar nog aanwezig
de ‘Hollandsche Werf’ of ‘Wolanda Bandar’, een sterke waterkeering tegen
overstroomingen door de rivier de Tapti. De naam ‘Wolanda’ is volgens Maurits
Wagenvoort bij de inlanders te Soerate en in de omgeving, nog wel bekend, als die
van machtige, groote kooplieden uit vroegeren tijd; maar van de ‘Dutch’ heeft de
eenvoudige inlander nooit gehoord!
De resultaten van den handel bleven, ook na de aankomst van Van den Broecke,
den eersten tijd nog beneden de verwachting; bij de groote onveiligheid, die in het
rijk Hindoestan heerschte, was dat niet te verwonderen. De geheele handel met het
binnenland geschiedde overland met karavanen, die soms geheel of gedeeltelijk buit
gemaakt werden door sterke, onverschrokken rooverbenden, die het land doorkruisten
en door den keizer en zijne stedehouders niet in bedwang konden worden gehouden.
Koos men een omweg, zooveel mogelijk buiten het gebied der roovers, dan had men
*) Tot mijn groote spijt ben ik per niet in geslaagd nadere inlichtingen of foto's omtrent den
tegenwoordigen toestand van die gebouwen te verkrijgen; door gebrek aan medewerking
van de Nederlandsche consulaire ambtenaren.
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verschillende rivieren over te trekken, die telkens buiten hare oevers traden en dan
groote bezwaren en gevaren opleverden. De kooplieden der Compagnie reisden nooit
zonder een gewapend eskorte van 20 tot 30 man. Al die risico's aan het
goederenvervoer verbonden en de kosten van de beveiliging waren natuurlijk van
invloed op de prijzen, welke de Compagnie bij inkoop voor de waren had te betalen.
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Ook ondervond men soms ernstige moeilijkheden van de Hindoestansche hooge
ambtenaren, die als de meesten hunner Aziatische collega's van dien tijd echte
knevelaars waren. Daarbij moet niet vergeten worden, dat het optreden van de
Compagniesdienaren tegenover hunne gastheeren af en toe ook allesbehalve feilloos
was. Dikwijls hebben zij door hun ruw en ondiplomatiek gedrag de Indische grooten,
die in beschaving vaak ver boven hen stonden, onnoodig voor het hoofd gestooten.
Herhaaldelijk ook hebben zij zich schuldig gemaakt aan het kapen van
Mohammedaansche schepen, dus zeeroof, en nog wel van schepen, die van de
Compagnie een paspoort hadden ontvangen. Met één geval van dien aard heeft zich
zelfs de Sultan van Turkije, als ‘hoofd van de geloovigen’ bemoeid. De ‘Sampson’
en de ‘Wesp’ hadden n.l. eenige schepen buitgemaakt, toebehoorende aan Aziatische
kooplieden, waardoor de Pasha van IJemen, in Arabië, stedehouder van den Sultan,
zoowel als de onderkoning Azaf Khan, zwager van den grooten Mogol, ernstige
schade leden.
Daarover is heel wat te doen geweest, want men heeft zich toen de woede, zoowel
van de Arabische, als van de Hindoestansche overheden op den hals gehaald. In
Moka heeft de Compagnie het moeten aanzien, dat beslag werd gelegd op al de
goederen in haar factorij, en dat het opperhoofd, de opperkoopman De Milde en ook
zelfs een gedeelte van de bemanning van een der schepen van de z.g. vloot van
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defensie, onder den admiraal Dedel, dat zoo onvoorzichtig was geweest zich aan wal
te begeven, gevangen werden genomen. De schepelingen zijn toen spoedig weer vrij
gelaten, maar De Milde is jaren lang vastgehouden. Te Soerate heeft Van den Broecke
ook groote onaangenaamheden ondervonden. Tot overmaat van ramp had een
onbesuisde scheepscommandant op de reede van Soerate een Portugeesche vloot van
kleine handelsvaartuigen aangetast, waardoor de woede der overheden nog gestegen
was.
Uitvoerig zijn al die beslommeringen beschreven in de rijk gedocumenteerde
studie van Dr. H. Terpstra: De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische
Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië) 1918.
Gelukkig voor de Compagnie is de vriendschappelijke verhouding vrij spoedig
weer hersteld; daarbij is zeker van invloed geweest, dat de Indische vorsten begrepen,
dat de Hollanders hun op zee veel kwaad konden doen.
De verhouding tusschen de Engelschen en de Hollanders was door het in 1621
gesloten verdrag van samenwerking zeer eigenaardig geworden. De scheepsmacht
van Dedel versloeg in 1622 een Portugeesche vloot en blokkeerde in het voorjaar
van 1623 Goa, beide met hulp van Engelsche schepen; maar dit belette niet, dat men
op handelsgebied elkaar bij elke voorkomende gelegenheid trachtte een beentje te
lichten.
Voorloopig waren de Engelschen nog in het voordeel; niet alleen doordat zij de
oudste rechten hadden en jaren lang in den bekwamen Sir Thomas Roe, een geslepen
diplomaat, een uitstekenden vertegenwoordiger hebben gehad, maar ook doordat zij
zich toelegden op de vrachtvaart voor de Aziatische koop-
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lieden, wat de Compagnie aan hare dienaren verbood, en zij bovendien royaler was
met ‘schenkages’; voor de Oostersche grooten een zeer gevoelig punt! In 1634 dreigde
de toestand bedenkelijk te worden, toen de Engelschen met de Portugeezen een
wapenstilstand sloten, zoodat kans bestond dat beide concurrenten tegen de
Compagnie zouden gaan samenwerken. Gelukkig behoefde zij zich daarvoor nog
niet erg bevreesd te maken, aangezien zij hare krijgsmacht in de laatste jaren
aanzienlijk versterkt had. Met het oog op zijn grootere machtsmiddelen achtte de
doortastende gouverneur-generaal Anthonie van Diamen nu het oogenblik gekomen
om de Portugeezen in hunne hoofdvestiging te Goa geregeld te blokkeeren, teneinde
hun te beletten van daaruit versterkingen te zenden naar andere, door de Nederlanders
bedreigde bezittingen. Van 1636 tot 1645 heeft men die blokkade volgehouden,
telkenjare zoo lang als de heerschande winden dit veroorloofden, d.w.z. ongeveer
van October tot April. Die blokkades zijn door den vice-admiraal Mac Leod, in zijn
reeds vroeger genoemd werk uitvoerig beschreven; de in 1645 met Portugal gesloten
wapenstilstand maakte er een eind aan. Zij zijn van grooten invloed geweest op het
prestige van de Compagnie aan de Westkust.
(Wordt vervolgd.)

Vereenigingsleven in het Buitenland
Dikwijls kan men de klacht vernemen, dat er tusschen de Nederlanders in het
buitenland zoo weinig samenhouding bestaat. Vooral in minder groote steden, waar
het aantal Nederlanders of Nederlandsch-sprekenden te gering is, om de kosten van
een eigen vereenigingslokaal te bestrijden, laat zich dat euvel dikwijls gevoelen.
Ieder heeft zijn eigen belangen, heeft zich in den loop der jaren uit de inheemsche
kringen vriendschappelijken omgang verschaft, of is door huwelijk met inheemsche
families verrmaagschapt.
Een en ander kan licht oorzaak zijn, dat de voeling met de eigen landgenooten
meer of minder verloren gaat en van een zuiver Nederlandsch vereenigingsleven
weinig of geen sprake kan zijn.
In Stockholm hebben vele Nederlanders de behoefte gevoeld, om door geregelde
samenkomsten elkander niet uit het oog te verliezen en daarom nemen zij eenmaal
in de maand aan een eenvoudig gemeenschappelijk noenmaal deel, waarbij uitsluitend
Nederlandsch wordt gesproken.
De flinke opkomst, waarbij onze Gezant, Barn van Nagell, de leden van het
gezantschap en de consulaire ambtenaren, zelden ontbreken, bewijst, hoezeer deze
samenkomsten op prijs worden gesteld.
Het spreekt vanzelf, dat ook Nederlanders, die toevallig ter plaatse vertoeven,
hartelijk welkom zijn.
Moge deze mededeeling ertoe bijdragen, om ook op andere plaatsen de
saamhoorigheid tusschen Nederlanders en Nederlandsch-sprekenden te onderhouden
en te versterken.
Stockholm, Maart 1936.
J. RIPPE, Vert. Alg. Ned. Verbond.
Vraag ter verspreiding aan ons hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage, een
partij van het sluitzegel, dat hiernaast is afgebeeld.
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Houtsnede van J. Franken Pzn.
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Nederland
Groep Nederland
Groepsvergadering op Zaterdag 4 April 1936 te Rotterdam in Hotel ‘Atlanta’. (Ingang
Aert van Nesstraat 6, hoek Coolsingel). Aanvang 11 uur v.m.
1. Opening.
2. Behandeling van het Verslag van de Groepsvergadering van 16 November 1935,
gehouden te Dordrecht.
3. Behandeling van het Jaarverslag over 1935.
4. Behandeling van de Rekening en Verantwoording over 1935 met Toelichting,
en van het verslag daaromtrent van de Geldelijke Commissie.
5. Aanvulling v.h. bestuur met eenige leden, waarvoor candidaat zijn gesteld: door
de Afd. 's-Gravenhage en Omstr.: Z.Exc. W. Lasouder, oud-Luit. Gen. K.N.I.L.,
voorzitter van die afdeeling; door de Afd. Groningen: Dr. J.G.A. Kattenbusch,
rechter te Groningen.
6. Voorstel tot wijziging van den rooster van aftreden der bestuursleden, waardoor
voorkomen zal worden dat twee leden van het Dag. Bestuur tegelijkertijd
aftreden.
6a. Verkiezing van één bestuurslid wegens periodiek aftreden van Prof. Dr. Z.W.
Sneller, ondervoorzitter, die zich herkiesbaar stelt.
7. Mededeelingen van de PropagandaCommissie, ingesteld naar aanleiding van
de bespreking dienaangaande op de Groepsvergadering van 16 Nov. '35, en
bestaande uit de Heeren K.E. Oudendijk, F. Kroon en W. Goedhuys.
8. Behandeling van voorstellen van afdn., indien ingediend vóór 21 Maart 1936.
9. Rondvraag
De heer W. Goedhuys zal in Atlanta een kleine tentoonstelling inrichten van
A.N.V.-propaganda-materiaal.
Om één uur gezamenlijke koffietafel (1.25 gld. de persoon), in den gesloten daktuin
van genoemd gebouw.
Na afloop der vergadering bezoek aan het Museum Boymans, onder deskundige
leiding.
Het Bestuur van Groep Nederland dringt er bij de afdeelingen op aan, tenminste
één afgevaardigde naar deze Groepsvergadering te zenden, voor wien de reiskosten
(3de kl. spoor) vergoed worden. Alle leden van de afdeelingen en de algemeene leden
van Groep Nederland hebben toegang tot de vergadering.
D. ROESSINGH VAN ITERSON. Secr.

De Utrechtsche Jaarbeurs
Ofschoon reeds 34 Nederlandsche Jaarbeurzen achter ons liggen, past een enkele
opmerking over die van Maart 1.1. Herhaaldelijk is in dezen tijd van inzinking
gedacht, dat het ergste geleden was en telkens kwam nieuwe teleurstelling. Toch
gaven onze handel en nijverheid de hoop niet op. Men sterkte zich aan het voorbeeld
der Vaderen; aan J.P. Coens kloeke woorden bovenal. In welhaast elke vergadering,
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waar de moeilijkheden ter sprake komen, verneemt men bemoedigende taal. Minister
Oud herinnerde in een bijeenkomst in de Industrieele Club te Amsterdam aan vroegere
benarde tijden en aan het herstel, den bloei, die daarop zijn gevolgd. Met groote
verscheidenheid van middelen trachten tal van bedrijven - de groote
scheepsbouwondernemingen bijv., onlangs door oprichting van een ‘Maatschappij
voor scheepsbouwbelangen’ - uit den druk te komen. Op de Jaarbeurs zijn wij
getroffen door de onverminderde bedrijvigheid. Het overgroote deel der deelnemers
is de Beurs trouw gebleven, al zullen in de meeste gevallen in de laatste jaren de
kosten wel niet zijn goedgemaakt. Het Jaarbeursbestuur van zijn kant durft een nieuwe
afdeeling voor landbouw inrichten en deelneming aan de Jaarbeurs van Palestina
voorbereiden. En dat, terwijl het bestuur nog weinig licht voor de naaste toekomst
ziet. ‘Het economisch denken is zich in gunstige richting gaan bewegen’, op dat
zwakke schijnsel achter de wolken stevent men met vertrouwen af. Een en ander
lijkt ons kenschetsend voor den moed, die handelaars en nijveren, ondanks alles,
bezielt en die te meer waardeering verdient, omdat op spoedige belooning niet kan
worden gerekend. De toekomst zal de vruchten brengen van hun arbeid. Aan het
vaderland moet deze geestkracht op den duur ten goede komen en een ieder spoort
zij tot navolging aan.
CR.
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Zeeuwsch-Vlaanderen tusschen twee grenzen
Zeeuwsch-Vlaanderen - een gebied met ongeveer 84.000 inwoners - ziet zich in ds
Westerschelde nog altijd een grens gesteld, waardoor het in zekeren zin van het eigen
land wordt afgesloten. Van een hechte eenheid met overig Nederland is allerminst
sprake; te zeer is men van de bevolking in die streken gescheiden, en nog steeds ziet
de Zeeuwsch-Vlaming van de overzijde der Westerschelde geen helpende hand tot
zich uitgestoken.
Niet anders dan met opoffering van tijd en geld kan men van Zeeuwsch-Vlaanderen
uit de reis naar den overkant maken. En bovendien: van een behoorlijke
bewegingsvrijheid (zooals het verkeer in de andere deelen des lands bezit!) is hier
allerminst sprake; men is immers gebonden aan de vertrekuren der booten, en voorts
is men van 's avonds 8 tot 's morgens vroeg naar deze zijde volkomen afgezonderd.
De veerdiensten - van welke de Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking zich bedienen
moet voor een reis naar overig Nederland, behoudens den weg over Antwerpen brengen den reiziger behalve een zeker oponthoud (wie per auto reis, loopt b.v. de
kans, dat hij tijdverlies ondervindt door het wachten op een volgende afvaart, hetgeen
uren kan duren) ook een zoodanige verhooging van reiskosten, dat deze in vele
gevallen een rem zijn om een reis naar eigen land te maken. Van een overtocht tegen
lagen prijs is voor den Zeeuwsch-Vlaming geen sprake, en dat in een tijd waarin aan
den bruggenbouw groote bedragen worden uitgegeven en men de toch reeds meer
bevoorrechte gebieden ook nog tolvrijen overtocht aanbiedt! De reiziger uit
Zeeuwsch-Vlaanderen moet zich voor elke reis, die hij naar eigen land onderneemt,
voor den overtocht over de Westerschelde een aanzienlijke uitgave getroosten, maar
overal elders in den lande beijvert men zich om over bruggen de rivieren zonder
eenig oponthoud - en bovendien zonder eenige kosten voor den reiziger! - te
paaseeren. Dáár worden groote sommen beschikbaar gesteld om elk oponthoud uit
den weg te ruimen; dáár wordt een middel gevonden om het publiek van dienst te
zijn met tolvrij verkeer. Van Zeeuwsch-Vlaanderen daarentegen vraagt men telken
male als men zich naar eenig ander deel des lands verplaatsen wil een behoorlijk
bedrag, en legt men, door te weinig diensten per etmaal, zijn bewegingsvrijheid nog
groote beperking op. Duizenden, ja tienduizenden gulden 's jaars betaalt de
Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking voor haar bootdiensten; bovendien wil men haar
ook nog een bijdrage afdwingen (extra benzinebelasting!) om aan den bruggenbouw
mee te helpen. Let wel: bruggenbouw, met tolvrij verkeer, maar niet voor
Zeeuwsch-Vlaanderen....
Doch dit alles, hoe bedroevend ook reeds, is nog niet de eenige tegenslag op den
weg van Zeeuwsch-Vlaanderen; terwijl men elders in den lande alles doet om het
verkeer te vergemakkelijken, ontneemt men aan Zeeuwsch-Vlaanderen ook nog elke
rijksbijdrage voor het veer tusschen Terneuzen en Vlissingen....
Dat alles plaatst Zeeuwsch-Vlaanderen weer volkomen in den hoek, waar de slagen
vallen. En het bewijst geenszins, dat Nederland er op uit is om den band met dit deel
des lands hecht en sterk te maken. Onder de huidige omstandigheden blijft de
Westerschelde een grens tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Nederland, en
het wordt aan de bewoners uit dezen zuidwesthoek des lands niet gemakkelijk en
aantrekkelijk gemaakt om die grens te overschrijden....
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En zie daar, slechts enkele kilometers verder, de landsgrens, die aan de
bewegingsvrijheid van den Zeeuwsch-Vlaming opnieuw paal en perk gaat stellen!
Dit gebied heeft steeds in nauwe aanraking
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gestaan met het naburige Vlaanderen; steden als Antwerpen en Gent kan men ook
in de avonduren nog bereiken (als een bezoek aan Middelburg, de hoofdstad van
eigen provincie, voor een groot deel van Zeeuwsch-Vlaanderen onmogelijk is); de
Belgische badplaatsen liggen vlakbij, maar naar Vlissingen of Domburg (in eigen
gewest gelegen!) kan men zich lang niet zoo gemakkelijk verplaatsen, terwijl men
dan in zijn terugtocht ook veel meer gebonden is door de vertrekuren der bootdiensten.
Met deze feiten voor oogen ligt het voor de hand, dat een groot deel der
Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking, behalve door andere oorzaken, ook door deze
gemakkelijke verbindingen zijn reis liever naar het zuiden, dan naar het noorden
maakt.
Een reisbelasting, in welken vorm dan ook, zal derhalve voor Zeeuwsch-Vlaanderen
een mate van last en ongerief brengen, waarvan men elders in den lande, ver van de
grenzen, zich onmogelijk een voorstelling maken kan. Zij zal een aanslag te meer
zijn op de bewegingsvrijheid van de bevolking, bewegingsvrijheid die men naar allen
kant inperken wil.
In Zeeuwsch-Vlaanderen draagt de reis naar België allerminst het karakter van
een vacantie-uitstapje; allerlei factoren werken daar immers samen om een reis naar
het naburige België te maken tot iets even gewoons als de reis van Rotterdam naar
Den Haag voor iemand in het centrum des lands. Men moet, geheel uit noodzaak, in
Zeeuwsch-Vlaanderen talooze malen de grens passeeren; men denke eens aan de
vele gevallen van opneming in een ziekenhuis te Brugge of te Gent, aan
doktersbezoek, enz.
De invoering van een reisbelasting zal het aan den Zeeuwsch-Vlaming duidelijk
maken dat zijn landje ook naar de zuidzijde een grens ontmoet, die hem bij het
overschrijden een offer vraagt, hetzij aan tijd, hetzij aan geld, hetzij aan beide. Veel
bewegingsvrijheid wordt hem niet gelaten, noch naar de zijde van het noorden, noch
naar den kant van het zuiden; zijn afzondering dreigt volkomen te worden.
Wij weten zeer wel, dat een nauwe aanraking met het beste, dat Vlaanderen bezit
voor állen van den Dietschen stam een groote beteekenis heeft. Voor de winst naar
die zijde, als gevolg van de ligging dezer streek, zijn wij dan ook alleszins dankbaar.
Maar waar ten zuiden van de staatsgrens zooveel wezensvreemde elementen zijn
binnengedrongen, blijft voor de gaafheid van Zeeuwsch-Vlaanderen als zuiver Dietsch
domein een gemakkelijke en veelvuldige aanraking met het Noorden, dus met eigen
land, van de allergrootste beteekenis, al willen wij een vrij verkeer met Vlaanderen
in geen geval missen.
Gaat Nederland dit deel des lands volkomen isoleeren? Het heeft er veel van, dat
de gevaren in die richting met den dag toenemen. Van daadwerkelijke hulp, waardoor
de band tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Nederland zoo hecht mogelijk
wordt en de bevolking van dit gebied merkt dat er iets gedáán wordt, iets gedaan
wordt in het belang van ‘Staats-Vlaanderen’, van zoodanige hulp blijft
Zeeuwsch-Vlaanderen nog bij voortduring verstoken.
Zal het zoo blijven?
Febr. 1936.
A.L.
Naschrift.
In de ‘Middelburgsche Courant’ werd in een hoofdartikel eveneens de aandacht
gevraagd voor deze bedreiging, zulks in verband met hetgeen op een vergadering
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van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers in Zeeuwsch-Vlaanderen (westelijk
deel) ter sprake kwam. Daar gingen stemmen op om door krachtige actie te bereiken:
a. vrijstelling van reisbelasting voor de geheele bevolking van
Zeeuwsch-Vlaanderen;
b. kosteloos vervoer over alle Zeeuwsche stroomen, waardoor de rechten der
Zeeuwen zullen gelijk-geschakeld zijn met de rechten van de niet-Zeeuwsche
Nederlanders.
In het ‘Algemeen Handelsblad’ van 7 Maart wordt onder het opschrift ‘De
reisbelasting beteekent een buiten alle verhouding zwaren druk voor dit grens-
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gebied’, o.a. gezegd: ‘Het thans verschenen wetsontwerp tot heffing eener
reisbelasting treft voor de grensbewoners weliswaar een afzonderlijke regeling, doch
daaruit vloeit voor Zeeuwsch-Vlaanderen als geheel weinig goeds voort. Immers
wordt het woord “grensbewoner” blijkens de toelichting zóó beperkt gezien, dat het
alléén van toepassing is voor degenen die op niet meer dan een uur gaans afstand
van de grens wonen’. En tot besluit: ‘Tegen elke reisbelasting die van de
Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking wordt gevraagd, ook al zou deze nòg zoo gering
zijn, bestaan ernstige bezwaren. Jaren achtereen zag men den ouden toestand
gehandhaafd (en men bekommerde er zich in Nederland heusch niet bijster veel om!),
dat de bevolking van het grensgebied dat Zeeuwsch-Vlaanderen is, zich sterk op
België oriënteerde; de veel te hooge tarieven der veerdiensten op de Westerschelde
gaven daartoe mede alle aanleiding. Nu dreigt het isolement van
Zeeuwsch-Vlaanderen nog grooter te worden, wijl men den weg naar het Zuiden,
naar België, door een tolboom gaat afsluiten’.

Reisbelasting en Rijkseenheid
Het ligt niet in de lijn van Neerlandia, beschouwingen te wijden aan het wetsontwerp
tot instelling van een Reisbelasting.
Wij moeten echter met den meesten nadruk in overweging geven, geen belasting
te heffen van hen, die zich uit Nederland tijdelijk naar een der overzeesche deelen
van het Rijk begeven. Dat zou ten eenenmale in strijd zijn met het thans gelukkig
algemeen gevoelde belang om alle doelen van het Rijk gezamenlijk te beschouwen
en te behandelen als een vast aaneengesloten geheel.
Alles wat dienen kan om dit nog meer te bevorderen, moet gedaan worden. Alles
wat er mee in strijd is, moet nagelaten worden.
d.K.

West-Indië
Caribisch of Caraibisch?
Wie het opstel van den heer Menkman ‘Nog eens Antilia’ in Neerlandia van Maart
1936 gelezen heeft, zal misschien belang stellen in het volgende.
In de kuststreken van Guyana woont een Indianenvolk, dat zichzelf Kalienja noemt.
Kort voor de komst der Europeanen in Amerika, hebben Kalienja's een inval gedaan
in de Antillen en zich gevestigd op St. Vincent, Dominica, Guadeloupe en misschien
nog enkele eilanden, waarbij ze de mannen der oorspronkelijke bevolking hebben
gedood en opgegeten.
De naam Kalienja is vrij zeker voortgekomen uit een ouderen naam, die ongeveer
Karipona moet hebben geluid en iets van dien aard herkennen wij in de namen, die
Columbus in 1492 vernam: het volk Caniba, Canima, Carib, Caribale, Caribe, het
land Canibato, Caritaba. Daar ligt de oorsprong van Spaansch Canibal, soortnaam
voor menscheneters, en Caribe, naam van de Indianen van Dominica enz. en van de
Kalienja's van het vasteland.
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De Nederlanders hebben aanvankelijk deze namen overgenomen, doch later hebben
zij die Indianenvolken Caraïb genoemd, waarschijnlijk nadat de Franschen dien naam
hadden ingevoerd voor de Indianen van Dominica enz. (de Kalienja's noemen zij
Galibi). Franschen hadden n.l. in de 16e eeuw aan de kust van Brazilië van
Tupi-Indianen vernomen, dat deze, in het bijzonder hun profeten of priester-dokters,
in het Tupi Caraïbe geheeten, ten deele zouden afstammen van de eilandbewoners
in het Noorden. Wellicht zijn de Franschen er zoo toe gekomen, om die
eilandbewoners Caraïbe inplaats van Caribe te noemen.
De vraag of wij voortaan volgens de laatste spelwijze Caraib, of volgens de
voorlaatste Cari(e)b zullen schrijven, laat zich invoegen in het aanhangige
spellingvraagstuk, want ook zij, die ‘Franse’ inplaats van ‘Fransche’ willen
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schrijven, kunnen hun nieuwe spelling terug vinden in de Nederlandsche vertaling
van Labat's werk, uitgegeven te Amsterdam in 1725, dat den titel voert ‘Nieuwe
Reizen naar de Franse Eilanden van America’.
C.H. DE GOEJE.

Vlaanderen
Voor ons beschaafd Nederlandsch
Bijna even oud als de Vlaamsche beweging is ook het streven naar het gebruik, in
de Vlaamsche gewesten, van een meer beschaafde omgangstaal dan het van plaats
tot plaats verschillend Vlaamsch, Brabantsch of Limburgsch dialekt. Geen strijder
voor de ontvoogding van het Vlaamsche volk, of hij heeft op de noodzakelijkheid
van een dergelijk ‘algemeen beschaafd’, als middel tot ontwikkeling van dit volk,
gewezen. Doch slechts sedert het begin van de huidige eeuw hebben al de Vlaamsche
intellektueelen het benoorden Moerdijk in zijn zuiversten vorm gebruikte
Nederlandsch, als norm voor dit ‘algemeen beschaafd’ aanvaard. Hippoliet Meert
en O. de Gruyter zijn de werkdadigste verspreiders ervan geweest en aan hun invloed,
in de allereerste plaats, is het te danken indien reeds zoovelen in Vlaanderen onze
taal, in haar zuiversten geschreven en gesproken vorm, weten te hanteeren. Toch
blijft het gebruik van de dialekten, niet alleen in den huiselijken kring maar tot zelfs
in de onderwijskringen, de Universiteit niet uitgesloten, nog veel te welig tieren.
Vlaamsche studenten, die zich zouden dood vechten voor het recht van hun taal en
hun Volk, praten vaak, na de lessen of de bondsvergaderingen, onder elkaar het
platste West- of Oost-Vlaamsch, Antwerpsch, Brusselsch of Limburgsch. In de
kantoren van de rijks-, gemeenteen provinciediensten valt op dit gebied ook nog heel
wat te verbeteren en het is dan ook met voldoening dat, vermoedelijk als gevolg van
de werking der Vereeniging voor beschaafde omgangstaal, op het rondzenden, door
het bestuur van den telefoondienst, van een dienstbevel betreffende het taalgebruik
mag worden gewezen. In dezen rondzendbrief, bestemd voor de kantoren in het
Vlaamsche land, vestigt het bestuur van den telefoondienst de aandacht van het
personeel op het feit, dat het gebruik van het algemeen beschaafd Nederlandsch als
stelregel dient aanvaard voor de mondelinge betrekkingen tuschen de leden van dit
personeel, terwijl in beginsel ook met het publiek beschaafd Nederlandsch dient te
worden gesproken. Alleen wanneer het duidelijk mocht zijn, dat de abonné enkel de
gewesttaal machtig is, mag nog dialekt worden gesproken.
Het zou zeker geen kwaad kunnen, indien deze rondzendbrief door al de
departementen en openbare diensten werd overgenomen. Voor het departement van
openbaar onderwijs zou dit, in de allereerste plaats, van groot nut kunnen zijn.

De vervlaamsching van het zakenleven.
Meer dan vroeger is men den laatsten tijd belang gaan hechten aan de vervlaamsching
van den handel en de nijverheid in Vlaanderen. De verfranschende druk, sedert 1830
op het Vlaamsche leven, in al zijn uitingen, geoefend, heeft tot gevolg gehad, dat het
zakenleven, naar buiten, een geheel Fransch karakter had verkregen. Het Vlaamsch
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Handelsverbond, vóór den oorlog, het Vlaamsch Ekonomisch Verbond sedertdien,
slaagden er echter in ook op dit gebied een deel van het verloren terrein terug te
winnen. Er moet evenwel afgerekend worden met ingewortelde vooroordeelen, met
sleur en slenter, terwijl tevens rekening dient gehouden met het feit, dat de
grootnijverheid en de groothandel in vele Vlaamsche steden, Antwerpen niet
uitgezonderd, nog steeds in franskiljonsche handen zijn. Wie zich, als handelaar of
industrieel, Vlaamschgezind durft tonnen, wordt door deze volksvervreemden, waar
zij het kunnen, altijd benadeeld, zoodat
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er vaak heel wat moed noodig is om zich zelf te blijven. De talrijke Fransche
uithangborden in de Vlaamsche steden, de Fransche adressen van Vlaamsche
handelaars in het telefoonboek, zijn daarvan nog immer treffende bewijzen gebleven.
Toch valt een kentering ten goede waar te nemen in een groot deel van het
Vlaamsche land. Zoo is het aantal in het Nederlandsch gepleite en uitgesproken
handelsgedingen sedert 1931 hier en daar in hooge mate toegenomen. Elders blijft
de toestand echter treurig.
Te Gent, waar in 1931, slechts 0.6 pct. (16 op 2560) der arresten van de
handelsrechtbank in onze taal waren gesteld, was dit in 1934 reeds tot 19 pct. gestegen.
Antwerpen klom van 8 tot 58 pct., Mechelen steeg van 10 tot 57 pct. Voor
Dendermonde is het cijfer thans 53 pct., voor Aalst 60, voor Ieper 66 pct., Turnhout,
vlak bij de Nederlandsche Staatsgrens, heeft nog maar de 77 pct. bereikt, terwijl
Kortrijk van 27 tot 85 pct. wist te stijgen en Brugge tot 91 pct. is geklommen. Te
Sint-Nikolaas (Waas) is de toestand normaal geworden en wel in dien zin, dat alle
vonnissen van de rechtbank van koophandel in het Nederlandsch worden gesteld.
Donkere vlekken op de kaart van Vlaanderen blijven er, jammer genoeg, nog altijd.
Brussel: één enkele Nederlandsche uitspraak in 1931, 148 (op een totaal van 30.790!)
in 1934. Te Leuven is het nog erger en werd sedert 1931 geen enkel arrest door de
Rechtbank van Koophandel in het Nederlandsch gesteld. Daar is dus nog alles te
doen!

Fransch Vlaanderen
Stambewustzijn in Fransch Vlaanderen
Wie zijn geschiedenis kent; wie weet welk een onophoudelijken strijd het latijnsche
zuiden van Frankrijk sinds eeuwen voert tegen den invloed uit het noorden, tegen
den noordelijken volksgeest zelf, kan eenigszins beseffen, waarom Fransch
Vlaanderen tegen dat streven in verzet is gekomen en hoe zwaar het voor het volk
in den ‘West-hoek’ moet zijn, zich volkomen te handhaven. Hier is de laatste
verschansing van den, vroeger zoo ver zuidwaarts doorgedrongen, noordelijken
invloed. Van het noorden is de vorming van den Franschen staat, de ontwikkeling
van zijn beschaving uitgegaan. Een Germaansche volksstam, de Franken, gaf zijn
naam aan Frankrijk en zijn rechtspraak aan een groot deel van het land gedurende
vele eeuwen. De graaf van Vlaanderen was langen tijd de eerste paladijn van den
Franschen koning. Later is een sterk streven naar latiniseering uit het zuiden
opgekomen. De adel zocht zijn beschaving in Italië; de Fransche vorsten gingen
latijnsche rechtsgeleerden raadplegen. De belangrijkste ambten kwamen in handen
van mannen uit het zuiden. Bloedvermenging met een zwart ras werd nog eerder
geduld dan huwelijken met Vlaamschen. In een zeer lezenswaardig opstel in ‘De
Nieuwe Gemeenschap’ heeft Abel Verschoore onlangs dit streven naar latiniseering
breedvoerig geschetst. Deze schrijver ziet het als tegen elken noordelijken invloed
gericht, niet alleen dien uit Duitschland, maar ook uit Engeland en Noord Nederland.
Tot in onze dagen wordt nog zeer sterk zelfs in Nederland gewerkt om aan de daar
wonende ‘barbaren’ de zegeningen van de Fransche beschaving te brengen.

Neerlandia. Jaargang 40

Nochtans handhaaft zich het Nederlandsche of Vlaamsche stambewustzijn in
Fransch Vlaanderen. Men herinnert zich de aardige bijzonderheden, die Mr. W.J.L.
van Es in zijn boekje ‘De Fransche Nederlanden’ heeft meegedeeld over daar nog
overgebleven taal, zeden, volksspelen en hoe dat gewest nog burgemeesters,
wethouders, advocaten, notarissen, bankiers, doctoren, apothekers en andere
verdienstelijke menschen aan het zuiden geeft. Opmerkelijk lijkt het ons, dat de
Parijsche pers, die vroeger Fransch Vlaanderen zelden noemde, in den laatsten tijd
herhaaldelijk aan den Westhoek aandacht gaf. Als levenstee-
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kenen uit het noorden zelf moet o.a. genoemd worden de oprichting van een blad in
twee talen de ‘Courrier du Nord’. Vier in het Fransch gestelde bladen hadden reeds
een Vlaamsche rubriek; de ‘Revue de Flandres’ te Toerkopje heeft er thans ook een
ingevoerd. De ‘Lion de Flandre’ met zijn vele Nederlandsche opstellen, de ‘Cri des
Flandres’, het geheel in het Vlaamsch geschreven blad ‘De Torrewachter’ en Tisje
Tasje's Almanak kennen, hopen wij, vele onzer lezers.
Diepen indruk heeft het onder de Vlamingen gemaakt, dat bij het, verleden jaar
te St. Malo-bad gehouden, congres van het Vlaamsch Verbond in Frankrijk, de
burgemeester de vergaderden toesprak in de zoete Vlaamsche taal. Noord
Nederlanders moest het verheugen, dat aan de toen gehouden wedstrijden voor taal,
geschiedenis en volkskunde vieren-veertig personen deelnamen, het grootste aantal
tot dusver bereikt. In 1925 waren er maar zeven. Bij den strijd om den door prof. C.
Looten gestichten tooneelprijs kwam de oud-Vlaamsche volksgeest aan den dag in
een voorkeur voor blijspelen en kluchten. Een prijs was ook uitgeloofd voor een
studie van de volksoverleveringen en werd behaald door den schrijver van een
levensbeschrijving van ‘Tisje Soete’, welk boek een rijke mijn moet zijn van
wetenswaardigheden over zeden en gebruiken in wat oudtijds werd aangeduid als
de ‘lage landen bi der see’.
En dan was daar de optocht, ter gelegenheid van het bedoelde congres gehouden.
Dat was niet een van die flodderig in elkaar gezette wandelende kijkspelen en
reclamevertooningen, waaraan men gewend was geraakt, maar een met kundige hand
ontworpen en zorgvuldig samengestelde tentoonstelling van volkskunst. De figuren
en de kleedij waren overdacht en kenschetsend. Daar waren de Reuzen van het oude
lied. Daar zaagt gij de bazinnen van Duinkerken, de trompetters van Hazebroek, de
bekoorlijke kantwerksters van Belle. In den stoet liepen de ‘zotten’ van het
Rederijkersgilde, Wansje Vleteren uit Hazebroek (een legendarische figuur), de drie
wijzen van Outtersteene, boogschutters, visschers en zooveel anderen als uit de
schilderijen van beroemde meesters gestapt. Moeder Vlaanderen toonde haar gelaat.
Het Vlaamsche stambewustzijn vertoont een onmiskenbare herleving. Jongelieden,
voor het meerendeel in verfranschte kringen geboren en wier moedertaal het Fransch
is, hoort men op straat en in bijeenkomsten Vlaamsch spreken en zingen. ‘Wie - zoo
schrijft Justin Blanckaert in “Le Lion de Flandre” - hen kon bespieden in hun
huiskamer, zou opmerken hoe zij hun kinderen Vlaamsch leeren, een taal, waarvan
zij vijf jaren geleden zelf geen woord verstonden. Dat is niet het plat-Vlaamsch, niet
de een of andere gewestspraak, maar het “algemeen beschaafd” Nederlandsch, de
taal der beschaving. Wilden wij volledig zijn, wij zouden menige voorname
persoonlijkheid uit het Rijselsche kunnen noemen, die ondanks hoogtin leeftijd beter laat dan nooit - Nederlandsch is gaan leeren’. In 1919 zou men in den
‘Westhoek’ geen tien menschen hebben gevonden, die zuiver Vlaamsch schreven,
dit is geheel veranderd.
Veel blijft er ongetwijfeld nog te wenschen. Een grootte leemte is, dat ambtelijk
het Nederlandsch niet in de scholen wordt onderwezen. Hoeveel moeite heeft het
niet gekost, het aan de vrije Universiteit te Rijsel ingevoerd te krijgen! Verschillende
zelfstandige instellingen hebben leergangen ingericht en kunnen op vrij gunstige
uitkomsten wijzen. Het zou zeer gewenscht zijn dat, even als in Bretagne mogelijk
bleek, de provinciale raden het onderwijs in de oude landstaal bevorderden en daartoe
begonnen met het zingen van Vlaamsche volksliederen door de leerlingen in te
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voeren. Vervolgens zijn geregelde leergangen in het Vlaamsch hoog noodig; het
congres van 1935 heeft daarop aangedrongen. En dan ook zou het dringend gewenscht
zijn, dat van overheidswege de studie der volkskunde, de inrichting van volksfeesten,
muziek en tooneeluitvoeringen, plaatselijke spelen, het onderhouden van gewestelijke
gebruiken werd bevorderd en aangemoedigd. Alles wat van den ouden bouwtrant of
in het landschap
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bewaard is, moet zorgvuldig worden beschermd en onderhouden Het Vlaamsch
Verbond van Frankrijk gevoelt dit alles zeer levendig en dringt er in woord en schrift
op aan. Hartelijke waardeering en steun verdient zijn volhardend streven, het
stambewustzijn te verlevendigen en van het oude stamleven te redden en te bewaren,
wat behouden kan worden.
H.S.M. VAN W. CROMMELIN.

Zuid-Afrika
De ‘Kaapsche Molen’ in eere hersteld
Op ‘Groote Schuur’ vond 1 Februari j.l. een treffende plechtigheid plaats. Toen werd
n.l. de uit de 18de eeuw dagteekenende Hollandsche molen na algeheele herstelling,
waarvoor de Unieregeering gezorgd had, weder in werking gesteld. De Nederlandsche
regeering heeft de wieken met de zeilen en den ‘staart’ geschonken. Het herstelwerk
is uitgevoerd door het Dep. van Publieke Werken, onder toezicht van den
Nederlandschen molenmaker Cremer, die daarvoor uit Nederland was overgekomen
en overleg had gepleegd met de bekende vereeniging ‘De Hollandsche Molen’, die
in ons land op dat gebied zooveel en goed werk heeft verricht.
Wat de geschiedenis van dezen ouden molen aangaat, kan worden medegedeeld,
dat zij staat op de plaats ‘Welgelegen’, een deel van het bekende landgoed ‘Groote
Schuur’, de ambtelijke woning van den Eerste Minister der Unie. Deze plaats ligt
op de helling van den Duivelsberg, het deel van den Tafelberg, dat bij Rondebosch
uitkomt. De plaats ‘Welgelegen’ (welk een veelbeteekenende naam!) werd in 1676
aan Godlieb Opperman toegekend. Bijna 100 jaar later kocht Jacob van Reenen haar
en zij bleef in het bezit zijner nakomelingen, totdat Cecil Rhodes haar kocht, om ze
bij zijn bezitting ‘Groote Schuur’ te voegen. Uit een ingesneden jaartal blijkt de
molen door een Van Reenen in 1796 te zijn voltooid. Hij wordt ook genoemd
‘Mosterts Molen’, naar Gijsbert Mostert van Reenen.
Bij het weder in werking stellen van den Kaapschen Molen, heeft Dr. H.A. Lorentz,
Nederlandsch gezant en gevolmachtigd minister, in het Nederlandsch en het Engelsch
het woord gevoerd en de samenwerking geroemd, waardoor dit Hollandsch
gedenkteeken tot stand is gekomen. Voor de opening van den molen overhandigde
de heer Clarkson, minister van Openbare Werken hem een gouden sleutel, waarop
de molen ijs afgebeeld.
Onder begunstiging van prachtig weer werd de plechtigheid door tal van dames
in een keur van zomerkleeding bijgewoond. Onder de Nederlandsche werden
opgemerkt: mevr. Lorentz, echtgenoote van den Gezant, mevr. Merens, echtgenoote
van onzen Consul, mevr. H.C. Jorissen, Baronesse van Lynden van Limburg Stirum,
Freule von Hemert, mevr. de Vos van Steenwijk, mevr. von Skene, onder de dames
uit de Afrikaansche samenleving: mevr. Senator F.S. Malan, mevr. Dr. Steenkamp,
mevr. Beyers, Watermeyer en een groot aantal Engelschsprekende dames. Gen.
Hertzog woonde de verrichtingen met groote belangstelling bij, evenals vele
parlementsleden en consuls met hun dames.
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Bij de inwerkingstelling werden de wieken in den feeststand, den z.g. Zondagsstand
gebracht, d.w.z. in dien van een schuin kruis. Een vijfde gedeelte van de wiekborden
was weggenomen en
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de zeilen (voor dit geval had men vlaggen genomen) waren opgerold en slingersgewijs
door de hekken heengewerkt. De Unie-vlag stond op de kap en het Nederlandsche
wapen op de wieken. Op de wieken waren blikken ruiten geplaatst en op de uiteinden
der bovenste wieken bazuinengelen, die de faam van de gebeurtenis aan de wereld
verkondigden. De uiteinden der wieken waren aan elkaar verbonden met slingers.
Zoo telt de Kaap weer een monumentale herinnering meer, die niet alleen het
verleden levendig houdt, maar ook een verbindingsschakel moge zijn en blijven
tuschen de elementen, die thans het Zuidafrikaansche volk vormen.

Vorst in Zuid-Afrika.
Niet alleen door dichters wordt Zuid-Afrika een ‘land van Sonlig’ genoemd, en
Tollens zou er nooit van hebben getuigd: ‘Hier heeft de wintervorst zijn zetel
opgeslagen’.
Wie zonder aanduiding zou moeten gissen uit welk land bovenstaand kiekje stamt,
zou dan ook niet op het land van Jan van Riebeeck komen. En toch stelt het een
gezicht in den tuin van het Nederlandsch Consulaat te Bloemfontein voor,
gefotografeerd midden in den Z. Afr. winter, d.i. de tijd van Neerlands zomer.
Deze bevroren fontein bewijst, dat de wintervorst toch wel eens, zij het dan ook
een vluchtig, bezoek aan onze Afrikaansche stamgenooten brengt.

Wintergezicht in den tuin van het Ned. Consulaat te Bloemfontein.

Allerlei
Heldenkermis.
Een lid te Groningen schrijft ons:
Naar aanleiding van uw artikel in Neerlandia over de vermaarde film
‘Heldenkermis’ breng ik ten overvloede nog in herinnering dat de regisseur van deze
hier te lande wel zeer gekuischte rolprent aan ‘le Matin’ verklaard heeft, dat hij er
inderdaad aan gedacht had de film in Fransch Vlaanderen (St. Winoksbergen?) te
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laten spelen, maar dat ‘le pays tout entier*) ne l'aurait pas toléré’. Blijkbaar verkeerde
hij in de meening dat de Vlamingen en Nederlanders wel zoo goedzakkig zouden
zijn.

Een concert in Brussel.
In Brussel, de groote Vlaamsche stad, is in de afgeloopen maand een concert gegeven.
Behalve een sonate en twee strijkkwartetten, die blijkbaar geen bijzondere benamingen
hadden, en eenige liederen, werden de volgende stukken uitgevoerd: Les chats,
Recueillement, Deux Fêtes galantes en Chant du désesperé Chanson d'hiver.... Dat
dit een concert was van uitsluitend Nederlandsche muziek, zal men niet licht raden!
De toondichters der genoemde werken zijn Diepenbrock, Willem Pijper, Henk
Badings.
Waarom geven Nederlanders geen Nederlandsche namen aan hun werk?
K.E.O.

*) Frankrijk!
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Afdeelingen
Amsterdam.
Zaterdag 4 April zal in de door het Gemeentebestuur van Amsterdam beschikbaar
gestelde Militiezaal (Singel 425) de in ons vorige nummer aangekondigde
Palmpaaschtentoonstelling worden geopend en tot en met den tweeden Paaschdag
dagelijks van 11-5 en van 8-10 uur toegankelijk zijn tegen 10 cts. de persoon.
Uit 65 plaatsen van Nederland, vooral uit de Veluwe, den Achterhoek en Twente,
zijn toezeggingen gedaan voor inzending. Ook zal op de tentoonstelling een door
het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht beschikbaar gestelden z.g. Palmezel te
zien zijn, die vroeger op Palmzondag in processie werd meegevoerd en waarvan er
slechts 2 stuks in Nederland bestaan. Verder zijn er veel prenten en foto's ingezonden,
betrekking hebbende op allerlei Paaschgebruiken.
5 April (Palmzondag) zullen in 10 wijken van Amsterdam optochten voor kinderen
met eigen gemaakte Palmpaaschjes worden gehouden, waarvoor door Afd. Amsterdam
buurtcommissies zijn gevormd uit buurt- en speeltuinvereenigingen.
Moge de Verbondscommissie voor de Palmpaasch-viering 1936 eer en wil van
haar werk hebben.

's-Gravenhage.
Op Vrijdag 28 Februari j.l. hield prof. dr. ir. Stan Leurs, voorzitter van den
Vlaamschen Toeristenbond, in Pulchri Studio voor de Afdeeling een goed bezochte
lezing over: Belforten en stadhuizen in Vlaanderen.
Spr. ving aan met terug te grijpen tot de Middeleeuwsche geschiedenis om aan te
toonen, waarom die monumenten werden gesticht. Het Belfort met zijn weergang,
kanteelen en kraagtorens vormde, als waardige tegenhanger van den burchttoren, het
symbool van de militaire zelfstandigheid der steden in de 13de en 14de eeuw. Er
stonden wachten op en er hing een klok in, welke diende om alarm te maken, wanneer
de vijand van buiten of wel de stedelijke vijand, de brand, zich vertoonde. Aangezien
de macht weldra in handen van de gilden kwam, is het begrijpelijk, dat het Belfort
werd opgenomen in de hallen. Spr. lichtte dit toe met lantaarnplaatjes van de lakenhal
te Yperen en andere gebouwen.
Na de rustpoos kwam spr. tot de stadhuizen uit de 15de en 16de eeuw. Zij werden
gebouwd met het oogmerk om den stedelijken rijkdom naar buiten te toonen. Hier
en daar vindt men nog als gevelversiering de weergang van de Belforten er in terug,
o.a. bij het Schepenhuis te Mechelen. Tot besluit werd achtereenvolgens de bouwtrant
der stadhuizen van Brugge, Oudenaerde, Leuven, Middelburg en Antwerpen door
spr. ontleed, waarvan een aantal fraaie afbeeldingen werden vertoond, die ongetwijfeld
bij vele aanwezigen den lust zullen hebben gewekt om die bouwwerken, op welke
fiere uitingen van den Grootnederlandschen geest wij trotsch mogen zijn, in hun
eigen omgeving te kunnen aanschouwen.

Rotterdam.
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5 Februari hield Dirk Coster de tweede lezing in de reeks voordrachten over
Hedendaagsche Letterkunde. Aan de voornaamste figuren uit het tijdperk der
dichtkunst van na den oorlog tot op heden, als J.C. van Schagen, P. van Ostaijen,
Albert Kuyle, A.J. Mussche, J. Slauwerhoff en H. Marsman, wijdde spreker zijn
aandacht. Dezen beschouwt spr. als vertegenwoordigers, ieder van een lichtelijk
genuanceerden geest en beweging, voortkomende echter uit een scherper
onderscheiden levensovertuiging. Na persoon en werk besproken te hebben, droeg
Dirk Coster op schoone wijze de hen meest kenmerkende gedichten voor.
12 Februari sprak Jan Engelman over de R.K. letterkunde, echter als plaatsvervanger
van Anton van Duinkerken, die door ziekte verhinderd was, over Dietsche beschaving,
haar verleden, heden en perspectieven te spreken. Door het onverwachte van zijn
optreden kwam Engelmans voordracht eenigermate buiten het kader der overige te
liggen. Spr. betreurde de scheiding tusschen Noord- en Zuid-Nederland. Hoewel de
Gouden Eeuw met recht onze bloeitijd heet, is toch de scheiding van een remmenden
invloed op de verdere ontwikkeling van Noord-Nederland geweest. Bij de primitieve
Nederlandsche schilders, met hun groote mystiek, vinden wij de Dietsche beschaving
in haar besten vorm terug. Ook in de muziek. Deze mystiek echter werd na de
scheiding niet meer dan bij uitzondering aangetroffen. En de mystiek is volgens Prof.
Geyl de oorsprong van onze eigendommelijke beschaving geweest. Het is zaak het
volk van thans weer tot den ouden luister op te heffen. Gelukkig komt door den
invloed van geen Gezelle de mystiek Noord-Nederland weer ten goede!
Na de pauze heeft Jan Engelman een keur van gedichten voorgedragen.
19 Februari hield Mr. Roel Houwink de vierde en laatste van de reeks voor-
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drachten en handelde over de Protestantsch-Christelijke literatuur. Deze bijzondere
letterkunde wordt volgens spreker niet bepaald door z.g. godsdienstige factoren,
maar door het Geloof. Het werk van den Chr. letterkundige komt niet uit hem zelf
voort, maar ijs de vrucht van wat God door Christus in hem gewerkt heeft. Hij moet
hiervan een levend getuige zijn, en dit maakt zijn verantwoordelijkheid dubbel, want
naast den eisch der aesthetiek, komt die der ethiek. De beweging van tachtig heeft
de Prot. letterkunde in aesthetisch opzicht sterk beinvloed. (Gossaert en De Merode).
Ongetwijfeld is er de laatste jaren een opbloei van het Chr. leven, welke zich ook in
de Letterkunde eenigermate weerspiegelt. Deze vindt steeds meer toegang tot het
groote publiek. (‘Bartje’ van L. de Vries en ‘Strooschippers’ van J.K. Eerbeek e.a.).
Spreker wees op het te erkennen feit, dat ons leven (ook in de literatuur) besloten
ligt in den in Christus geopenbaarden wil van God. Hiermede krijgt het richting en
begrenzing, wat echter niet wil zeggen, dat wij trachten naar isolement. Ook Mr.
Houwink heeft ter illustratie van het gesprokene gedichten voorgedragen.
De voordrachten werden gegeven in het gebouw der Ned. Handels Hoogeschool.
De voorzitter, Prof. Dr. Z.W. Sneller en Dr. J.M. Pattist hebben beurtelings namens
de zeer talrijke toehoorders de sprekers dank gebracht voor hun belangrijke bijdragen
in deze voordrachtenreeks.

Ingezonden
Geachte Redactie,
Met belangstelling las ik in het Deventer Dagblad een uittreksel van het artikel
van den heer Van Wickevoort Crommelin over het toenemend bederf onzer
Nederlandsche Taal, in uw maandblad verschenen.
Wat wij met het overnemen van vreemde woorden bij ons vliegwezen zien is niets
nieuws. Elke sport, van buiten ingevoerd, brengt een vloed van vreemde woorden
in onze taal, waarvan de meeste volkomen overbodig en ons geen aanwinst zijn.
Soms komt een reactie te rechter tijd op en ziet men goede Nederlandsche woorden
voor den dag komen en het vreemde weer verdwijnen. Dat is dan te danken aan het
werk van goede Nederlanders, die, gezeten op plaatsen, vanwaaruit zij tot invloed
oefenen in staat zijn, van die gelegenheid tot heil van ons volk gebruik maken. Zoo
heeft ongetwijfeld de A.N.W.B. aan het verdwijnen van vele vreemde woorden, met
de fiets meegekomen, een werkzaam aandeel gehad, en hebben ook onder de leiders
der voetbalsport zuiverende krachten goed werk gedaan. Helaas komen zij in vele
gevallen te laat en is het kwaad vaak reeds te ver doorgedrongen en schijnbaar
onherstelbaar. Ik denk aan het te laat aangevallen ‘ansichtkaarten’, dat in den vorm
van ‘aanzichtkaart’ overal in onze dorpen nog de leiding heeft voor het door het
A.N.V. naar voren gebrachte prentbriefkaart (dat zijn onnoodige lengte ook tegen
heeft). Het woord ‘hands’ bij voetbalspel is nu onuitroeibaar geworden en ook als
zuiverende krachten onder onze leidende luchtvaartmenschen, bijv. redacteurs van
luchtvaarttijdschriften, onmiddellijk ingrijpen, zal het hen toch wel niet meer gelukken
het onkruid op luchtvaartgebied geheel uit te roeien.
Wij Nederlanders onderscheiden ons helaas op nationaal gebied door een groot
gebrek aan gevoel van eigenwaarde, aan nationalen trots. Daarbij zijn wij, o, zoo
bang door iets afwijkends de aandacht te trekken, bijv. door als voetballer ‘buitenspel’
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te roepen in plaats van ‘offside’, als tennisser dertig om, veertig-dertig, gelijk,
voordeel, gelijk, nadeel, spel te tellen i.p.v. thirtyall, forty-thirty, duce, advantage in
(wat een mondvol!), duce, advantage out, game. Alsof een Franschman en een
Duitscher ook bij het tennissen in het Engelsch tellen!
Een snel en deskundig ingrijpen bij de bron van het kwaad is noodig om deze
ongewenschte indringers en hun nakomelingen, de er vaak uit voortkomende
onzuivere Nederlandsche woorden, te weren. Onze taal is van nature rijk en geschikt
vrijwel elk nieuw begrip tot zuivere Nederlandsche uitdrukking te brengen. Als
voorbeelden van nieuwe Nederl. woorden, welke toch als verkeerde insluipsels
moeten worden beschouwd, noem ik weekeind(e) en luidspreker. Het Engelsche
‘weekend’ is ons oude begrip ‘Zaterdag, Zondag’. De laatste uitdrukking is te lang,
vandaar de gemakkelijke opneming van 't Engelsche woord al dan niet in haar
letterlijke vertaling. Het Engelsche woord en daarmee onze vertaling weekeinde, is
echter verkeerd, want de Zondag is niet het einde eener week, maar het begin van
de volgende. Week-overgang, of, vanwege het beter vloeien, weekwisseling (dat ons
ook al beter ligt door haar overeenkomst met het bestaande jaarwisseling) zou de
juiste Nederlandsche uitdrukking zijn. Op dezelfde wijze is ons geluidversterker een
beter Nederlandsch woord dan het letterlijk uit 't Engelsch vertaalde luidspreker,
omdat
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het bewuste toestel immers niet zelfstandig spreekt, maar ontvangen geluiden
weergeeft en dat in sterkere mate. Als de dagbladredacties, welke de Engelsche het
‘weekend’ en 't ‘loudspeaken’ zijn gaan nabouwen, in plaats hiervan dadelijk
weekwisseling en geluidversterker waren gaan gebruiken, zouden deze woorden
gemakkelijk ingang gevonden hebben.
Hier ben ik ongezocht gekomen aan een der voornaamste bronnen van het kwaad:
onze dagbladen. Het is bij onze bladen zwaar werken en op bepaalde tijden van den
dag bovenal haastig werken; er moeten binnen bepaalden tijd veel nieuwsberichten
en artikelen uit het buitenland worden vertaald. Als daar dan ineens een woord
verschijnt, te voren nooit of zelden gehoord, die in het Nederlandsch nog geen
vastliggende vertaling hebben, omdat het een nieuw begrip verkondigt (autarchie,
diserimineering, code, wie vult het lijstje niet gemakkelijk aan!), dan zal men het
woord onvertaald overnemen. Is dit eenmaal eenige malen gebeurd, dan bestaat voor
het grootste deel der lezers de behoefte aan het vernederlandschen al eigenlijk niet
meer, het begrip is er al met het vreemde woord ingekomen. Deze of gene geeft eens
een toelichting, langen tijd later komt er een met een verklaring, tevens het
Nederlandsche woord brengend, maar dan is het voor dit te laat!
Het A.N.V. had een Taalcommissie welke ongetwijfeld nuttig werk op dit gebied
verricht heeft, maar zij miste twee dingen om in haar taak volledig te kunnen slagen:
snelheid in het naar buiten bekend maken van de vruchten van haar arbeid en gezag.
Het lijkt mij niet goed mogelijk in deze beide tekorten ook bij een wederinstelling
dezer commissie op afdoende wijze te voorzien. Ik zie daarentegen wel een andere
oplossing: de Regeering zou, deze taak overnemend, een kleine commissie van bijv.
drie taalkundigen van algemeen erkend gezag, maar ook staande in de practijk van
het leven, kunnen instellen om dit werk te doen. Met een toelage voor kantoor- en
schrijfbehoeften en vrijdom van briefport zou een ijverig onbezoldigd secretaris voor
zoo'n commissie ook wel te vinden zijn. Deze commissie zou tot taak moeten hebben:
I. Voor alle haar onder de oogen komende nieuwe vreemde woorden in dagblad en
tijdschrift het goede Nederlandsche woord onmiddellijk op te sporen en vast te stellen:
II. Deze nieuwe woorden en uitdrukkingen onmiddellijk bekend te maken aan en
door zoo veel mogelijk Nederl. bladen in Nederland, in het Nederlandsche gedeelte
van België en in het dominion van Zuid-Afrika; III. (maar dit pas later, als de
commissie het vertrouwen en het onmisbare gezag verkregen heeft) voor reeds ingang
gevonden hebbende vreemde woorden de juiste en aantrekkelijkst Nederl. woorden
op te zoeken en van deze vruchten van haar arbeid regelmatig het Nederlandsche
volk kennis te geven.
Geachte Redactie! Er is over deze aangelegenheid reeds veel geschreven en veel
geklaagd, in en buiten het A.N.V., zonder dat wij er veel verder mee gekomen zijn.
Integendeel, zooals uit het stuk van den heer Crommelin weer eens blijkt. Is het geen
tijd de zaak op andere en meer afdoende wijze aan te vatten, bijv. door voor
bovenstaand denkbeeld het geheele land door de geesten wakker te roepen?
Hoogachtend,
M. VAN DOORNINCK, oud Ind. H.A.
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Ironie.
In de pers kwam einde vorig jaar een artikel voor, waarin gesproken werd over ‘dat
dwaze Algemeen Nederlandsch Verbond’.
Een verweer tegen deze aanduiding, den 15en Februari l.l. ter plaatsing in ons
vereenigingsorgaan aan de redactie van ‘Neerlandia’ toegezonden, werd echter niet
geplaatst, wijl naar het oordeel dezer redactie het artikeltje als ironisch bedoeld moet
worden opgevat. Naar onze meening was het artikeltje inderdaad ironisch gesteld,
behalve in zijn spottende opmerking over het A.N.V.
Ironie en spot zijn echter waarlijk niet hetzelfde. Het is kwetsend voor ons gevoel
van eigenwaarde als A.N.V.-ers, wanneer men in de buitenwacht schouderophalend
spreekt van dat dwaze A.N.V. Daartoe is de A.N.V.-gedachte ons te lief en ons
bewustzijn van haar beteekenis te helder.
Wij moeten het nu noodgedwongen bij dit kort verweer laten en hopen, dat
bovenstaande feiten voor onze leden voldoende spreken.
Het bestuur der afd. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van het A.N.V.
H. BRUCH, Secretaris.
Ter Neuzen, 16 Maart 1936.
Wij zien niet in, waarom het bewuste artikel, waarin duchtig de draak gestoken werd
met het misbruik van vreemde woorden in de hofstad, in het bijzonder ten aanzien
van het Verbond niet ironisch bedoeld zou zijn. Wij zien ook geen enkele reden ons
over dat artikel te beklagen.
Red.
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Boekbespreking
Adresboek van de Nederlandsche Fabrikanten: De Nederlandsche
Industrie. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatsch. N.V., Leiden
Een boekwerk van meer dan 1000 bladzijden, in hoofdzaak een adreslijst, bevattende
van Nederlandsche Fabrikanten. Wanneer men het werk doorbladert, staat men er
over verbaasd, hoeveel en wat voor soort van fabrieken in ons Nederland aangetroffen
worden. Terecht mag het betwijfeld worden, dat uitbreiding mogelijk is. De
Nederlandsche zakenman kan in het boek vrijwel alle adressen vinden, waar hij zijn
handelsartikelen kan betrekken en alzoo voldoen aan de leuze: Steunt het
Nederlandsch fabrikaat!
Vooraf gaat een uitvoerige mededeeling over de verschillende departementen,
waarmede een fabrikant te maken kan hebben; dan volgt een lijst van
fabrikantenvereenigingen en Dr. C. Visser, Privaat-docent voor de Economische
beschrijving der nijverheid in Nederland aan de N.H.H.S. te Rotterdam schreef een
uitvoerig artikel over de Nederlandsche Industrie.
We kunnen de kennisneming aan onze lezers ten zeerste aanbevelen. Onze
kooplieden kunnen zonder twijfel veel nut hebben van de uitvoerige
fabrikantenopgaven.

Inleiding tot de Stilistiek door W. Kramer. Uitgave Wolters, Groningen.
f 1.90.
De stilistiek is een jonge wetenschap uit de school der psychologische
taalbeschouwing.
De beschouwing van den vorm van het kunstwerk leidt in tot het innerlijke: de
geest, die ze schiep. De kunstenaar kan zich niet tevreden stellen met het
conventioneele, benaderende uitdrukkingsvorm, maar zoekt de innigste harmonie
van innerlijk en uitdrukking; wat ingeslapen ligt onder de oppervlakte van het
alledaagsche taalgebruik wordt ten leven gewekt. Wat in de volksziel misschien
aanwezig is komt in de taal van den kunstenaar tot heerlijker bloei.
Dat zijn eenige zinnen uit de inleiding. Uitvoerig bespreekt de schrijver
verschillende kunstenaars als Van Geraderen Stort (schrijver van Kleine Inez), Top
Naeff, Scharten-Antink, Van Deyssel enz.
We kunnen de bestudeering van dit boek ten zeerste aanbevelen.

Suid-Afrikaanse motorterme. (Afrikaans-Engels en Engels-Afrikaans)
deur M.C. van Sanclwijk.
Nasionale Pers Beperk - 1935. 3/6.
Dit prettig uitgegeven boek van 144 blz., maakt ons Nederlanders beschaamd. De
schrijver, een der eerste deskundigen op motorgebied in Zuid-Afrika, geeft in dit
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boek Afrikaansche benamingen voor alle technische woorden betreffende den motor,
woorden die dikwijls uitmunten door beeldend vermogen en zuiveren vorm.
Van hoe groot belang de hier verrichte cultuurarbeid is, bewijst wel het feit dat
niemand minder dan de dichter D.F. Malherbe te Bloemfontein, een voorrede schreef.
Wij halen daaruit aan:
‘En so moes die Afrikaanse taal gedurig bedel by die bronne van 'n
ryker kultuur of gryp na vreemde name en benaminge wat hul opdring aan
oog en oor. Daarom beskou ek die verskyning van hierdie woordeskat van
die motor as 'n gewigtige stap in die verruimingsproses van die Afrikaanse
taal en wil ek hierby aandring in die eerste plaas by Afrikaanssprekendes
om vertroud te raak met hul eie taalgoed soos weerspieël in die
motorbedryf. Met hierdie boek op die mark sal geen handelsman of
werkwinkel meer onkunde kan pleit waar 'n gespesifiseerde Afrikaanse
rekening geëis word nie’.
Helaas zal de schrijver uit het Nederlandsch weinig hebben kunnen putten!
Integendeel, wij bevelen dit boek in de aandacht aan van allen, die onze technische
taal willen zuiveren van onnoodige anglicismen. Zóó erg als in het Afrikaansch is
de toestand op dit gebied bij ons nog wel niet, maar, wie gebruikt een Nederlandsch
woord voor: cardan, chassis, choke, clutch, dash-board?
Het Afrikaansch kan ze ons leeren: drijfas, onderstel, smoorklep, koppeling,
instrumentpaneel (skutplaat).
Dat er niettemin zeer leelijke anglicismen zijn overgebleven, was vermoedelijk
niet meer te verhinderen. ‘Enjin’ voor ‘engine’ is bijv. afgrijselijk, maar ‘motor’ of
‘machine’ is tenslotte evenmin Nederlandsch.
Over het geheel dus een belangrijk werkje voor allen die de zuiverheid der taal
willen bevorderen.
Wie de verspreiding van Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche
boeken en tijdschriften bevordert, bevordert de kracht van den
Nederlandschen Stam.
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Ontvangen boeken
De onder deze rubriek vermelde boeken zullen t.z.t. besproken worden, voor zoover
de plaatsruimte dit toelaat.

Nederlandsch.
1. Verdwijnend Volk, door Roel Houwink, foto's van Hans Gifberg. Mij. ‘Holland’
- Amsterdam 1935. f 2.90 (2.-), 138 blz.
2. Zeventiende-Eeuwsche Syntaxis, door Dr. G.S. Overdiep. (Derde stuk). Groninger
Bijdragen voor Taal- en Letterkunde.
Wolters, Groningen, Batavia 1935, 277 blz., f 3.75 ingen.

Zuid-Afrikaansch.
1. Die Trekboer, door Ab. H. Jonker. Nasionale Pers Beperk. - Kaapstad 1934.
5/6, 237 blz.
2. Voortrekker-Museum. Rijk geïllustreerde beschrijving. Natal Pers Beperk.
3. Die Kortverhaal van die Grieke en Romeine, door T.J. Haarhoff.
J.H. de Bussy, Pretoria 1935.
3a. Idem. - Tweede reeks, 181 blz.
4: Ons goud roman. Die Marais-Dagboek (1849-65). Dr. Gustav S. Preller. In
opdrag van die Suid-Afrik. Akademie. Pietermaritzbrug 1935, 194 blz.
5. D'Arbez as skrijwer. P.J. Nienaber. J.H. de Bussy, Pretoria 1935, 142 blz., 3/6.
6. Mediese Woordeboek. F. van der Merwe, J.D. Louw. Nasionale Pers Beperk,
Kaapstad. 1935. 338 blz., geb. 13/3.
7. Die Seerower van Saldanha. A.D. Divine. Nasionale Pers Beperk. Kaapstad,
1935. 139 blz. 5/-.

Mededeelingen
Met raad en daad voor volk en stam.
Onze vertegenwoordiger te Parijs, Mr. Dr. J.W. Wijnaendts, heeft de niet gemakkelijke
taak ter hand genomen, de banden tusschen de in Frankrijk wonende Nederlandsche
landbouwers en het vaderland opnieuw aan te knoopen.
Een en ander geschiedt in samenwerking met den Rijkslandbouwconsulent van
Nederland te Parijs, den heer Sevenster.
Binnenkort hopen wij meer over deze actie te kunnen berichten.
Onze vertegenwoordiger te Keulen, Drs. W.G. Noordegraaf, lector aan het Nederl:
Instituut van de Keulsche Universiteit, heeft zich voor de Nederlandsche zaak zeer
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verdienstelijk gemaakt door het inrichten van een Nederlandschen leergang voor
volwassenen.
Niet minder dan 76 deelnemers meldden zich aan; de Afd. Boekverspreiding van
ons Verbond bleek enkele zeer geschikte reeksen leer- en leesboekjes in voorraad te
hebben, die goed te pas zullen komen.
In Mei a.s. spreekt voor het Nederl. Instituut Cyriel Verschaeve; de
Verschaeve-tentoonstelling van heet Verbond zal te dier gelegenheid voor de studenten
aan de Keulsche Universiteit worden ingericht.

Huldiging.
Den 11den Maart j.l. was het 20 jaar geleden, dat de heer A.E. Labouchère optrad
als voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging te Parijs. Ons Hoofdbestuur heeft
hem zijn waardeering kenbaar gemaakt voor alles, wat hij in dat tijdsgewricht deed
in het belang van Nederland en de Nederlanders.
Onze vertegenwoordiger te Parijs, Mr. J.W. Wijnaendts, heeft voor een
bloemenhulde van het Verbond zorg gedragen.

De Nederlandsche taal in Zuid-Afrika.
De Afdeeling Boekverspreiding zendt iedere maand een pakje tijdschriften aan de
Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen te Johannesburg. Ter bevordering
van de Dietsche cultuur heeft de Federasie die tijdschriften aan elk van de volgende
Hoërskole gezonden, zoodat deze om beurten van den inhoud konden genieten:
Hoër-Seunskool te Pretoria, Helpmekaar-Hoërskool Johannesburg en Volks-Hoërskool
te Heidelberg. Alle drie hebben hun dank en waardeering voor deze Nederlandsche
tijdschriften uitgesproken.
Het bestuur van de FAK schrijft nu in een brief aan de Afd. Boekverspreiding o.a.
het volgende:
‘Miskien sal dit U interesseer om te verneem, dat ons onderwysmanne al meer en
meer begin besef, dat Nederlands 'n bron van krag is vir die Afrikaanse taal, en daar
wordt dan ook van verskillende kante pogings gedoen om meer Nederlands in die
middelbare onderwys in te voer. Die Suidafrikaanse Academie vir Taal, Lettere en
Kuns het op sy Jaarvergadering in Desember l.l. 'n kommissie benoem, wat o.m.
verslag moet uitbring betreffende bevordering van Nederlands op skool.
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Nieuwe leden
Groep Nederland.
B.P. Willebeek Lemair, Dillenburglaan
2,

Rotterdam.

Mr. N.J. van Aalst, Rozenburglaan, 13.

Rotterdam.

W. van der Vorm, Westersingel 66,

Rotterdam.

J. van Hoey Smith, Honingerdijk 70,

Rotterdam.

A.K. Bredemeyer, Bergsingel 78,

Rotterdam.

Pater Hyacinth Hermans OP.,
Oldenbarneveltstraat 91,

Rotterdam.

Mej. J.A.M. Gleichman, Westerstraat 21, Rotterdam.
Allen opg. door het Bestuur van Afd. Rotterdam.
Drukkerij Ipenbuur & Van Seldam,
Looiersstraat 47

Amsterdam.

Mej. M. Botha, Jan-Luykenstraat 20,

Amsterdam.

Opg. door den heer F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.
Mej. J.G.E. Staubesand, Verpleegster,
Doldersche weg 164,

Den Dolder.

J.A.H. Schepers, Verpleeger,
Dolderscheweg 164,

Den Dolder.

Beiden opg. door den heel Jac. Post Jr.
J.L. Vroom, Directeur N.V. Vroom &
Dreesmann,
Eerkwal 5,

Zwolle.

A. Troostwijk, Emmadijk 23

Zwolle.

M. Merpelink, Notaris, Eekwal

Zwolle.

Allen opg. door den heer J.H. Staal, Hattem.
Mr. L.J.A. du Quesne van Bruchem, Nieuwe-Ebbingestraat 1a, Groningen
Mevr. C.H. Blom-van Um, Coendersweg 50 b, Helpman (Gron.)
Beiden opg. door Dr. D.M. de Vries, Groningen.
J.F. van der Vijver, Generaal Majoor,
Commandant IIIe Divisie,
Baronielaan 217,

Breda.

Opg. door het Bestuur van Afd. Breda.

Neerlandia. Jaargang 40

Jhr. E.W.C. Six, Directeur der
Dordrechtsche Musea,
Rozenhof,

Dordrecht.

Opg. door den heer C. van Son,

Dordrecht.

Mr. E. Schotman, Gemeentesecretaris,

Leeuwarden.

Mr. C.H. Beekhuis Jr., Advocaat,
Harlingen-Straatweg 44

Leeuwarden.

Jhr. J.W.J. Witse Elias, Hoofdredacteur
Leeuwarder
Courant,
Jhr. E.C. Storm van 's-Gravesande
Directeur der N.V. Intercommunale
Waterleiding, Gymnasiumstraat 38,

Huizum

Allen opg. door het Bestuur van
Afd. Leeuwarden.
W. La Roy, Haagweg240, 's-Gravenhage.
B. van Eysselsteijn, Letterkundige, Lijsterbesstraat 133, 's-'Gravenhage.

Begunstiger.
G.A. Larsen van Neerland, Van-de-Capellenstraat 88. 'SGravenhage

Groep Nederlandsche Antillen.
H. Vermeulen,

Emmastad (Curaçao)

H. Beekes,

Emmastad (Curaçao)

Van Inden,

Emmastad (Curaçao)

Dr. J.P. Groenhof, Roodeweg 127,

Willemstad (Curaçao)

W.F.G. Mensing, Pietermaai,

Willemstad (Curaçao)

Allen opg. door het Bestuur van Groep Nederlandsche Antillen.
J.M. Bijlo,
Hoofd der Willem-de-Zwijgerschool,
Breedestraat,

Willemstad (Curaçao).

Opg. door den heer W.R. Plantz

(Curaçao)
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Groep Nederlandsch-Indië.
L.F. Visser, Service Engineer Western Medan.
Electric Co of Asia, Sultan Mahmoedweg
2,
Opg. door het Bestuur van Afd. Sumatra's Oostkust.

Groep Vlaanderen.
H.G. Speyers, Huart-Hamoirlaan 95,

Brussel.

Opg. door den heer G.J. Hooyer

Brussel.

Raymond van der Stappen, Kaasmarkt
30,

Brussel.

Opg. door den heer C. Vanderstukken,

Brussel.

Mej. Jenny Claerman,
Steenweg-op-Waterloo 40,
Sint Genius Rode.
Opg. door den heer John. Biemans.

Buitenland.
Maurice Haymans, 141 Thomas Ave, Baldwn. L.I. (N.Y.)
Opg. door het Bestuur van Afd. Nieuw-Nederland.
S. Konijn, Grävlingsväger 42, Appelviken, bij Stockholm.
H. Heijbroek, Värtaväger 15, Stockholm.
Beiden opg. door den heer J. Rippe Stockholm

Nederlandsche cursussen in Duitschland.
Nog ingekomen f 20.- van de Afd.
Leiden A.N.V.; f 10.- van Afd. Zwolle
A.N.V.
LEDEN, zorgt er voor dat Uw naam als aanbrenger van een nieuw
lid ook eens op de laatste bladzijde van Neerlandia komt te staan!!
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Vraagstukken in het Verbond
Ons Verbond zou niet een levend organisme zijn, wanneer het niet den invloed
onderging van de sterke woelingen en veranderingen in onze samenleving in dezen
tijd. Die invloed moet bovendien in het Verbond grooter zijn dan in de meeste andere
vereenigingen, die zich op maatschappelijk gebied bewegen, omdat het door zijn
over den aardbodem wijd vertakte organisatie zich voor moeilijkheden en
vraagstukken geplaatst ziet, die in het ééne land een geheel ander beeld vertoonen
dan in het andere.
Wij stellen ons voor aan deze moeilijkheden en vraagstukken eenige beschouwingen
te wijden.
Zelfs binnen het Rijk der Nederlanden loopen de omstandigheden, en daardoor
de indrukken en opvattingen zeer uiteen.
Wij hebben hierbij in het bijzonder op het oog de beide Rijksdeelen Nederland en
Nederlandsch-Indie.
Indië heeft als het ware een gedaanteverwisseling ondergaan, die haar stempel
gedrukt heeft op de Europeesche en ook op het intellectueele deel der Inlandsche
bevolking. Men is zich in Indië bewust gaan worden van de zeer groote beteekenis
van dat deel van het Rijk voor het Rijk in zijn geheel, en heeft daarnaar zijn houding
tegenover het Moederland bepaald.
Men leeft in Indië in een groot land en ziet de dingen daarom ook groot. In Indië
is het derhalve niet moeilijk zich rekenschap te geven van het feit, dat het Rijk der
Nederlanden een groote mogendheid is, met de daaraan onafscheidelijk verbonden
belangrijke vraagstukken van nationalen en ook van internationalen aard, want in
Indië volgt men van nabij de geweldige spanning in het Oosten, waarbij de belangen
van ons Rijk ten nauwste betrokken zijn.
Het is mitsdien zeer verklaarbaar dat men in Indië Nederland anders ziet dan
vroeger, zich niet meer uit Nederland alles laat zeggen en opdragen, en het zijn critiek
niet spaart.
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In die critiek is ongetwijfeld veel waarvan de juistheid niet te ontkennen is.
Nog altijd bestaat bij velen in Nederland ten onrechte de neiging de Indische zaken
van hier uit tot in onderdeelen te leiden. Men geeft er zich in Indië echter niet altijd
rekenschap van dat het 't Nederlandsche geld is waarmede de Indische zaken gedreven
worden, voor zoover dat niet met buitenlandsch kapitaal geschiedt, zoodat het billijk
is aan de leiding dezer zaken in Nederland de beslissing te laten over de wijze waarop
het geld besteed wordt, mits men zich daarbij tot de groote lijnen bepaalt.
Er is ook grond voor het verwijt dat de groote beteekenis van Indië voor het Rijk,
en dus voor Nederland in de eerste plaats, niet in alle lagen van de bevolking in
Nederland diep doorgedrongen is. Het is inderdaad zeer juist te verlangen dat geheel
Nederland met Indië meeleeft. Daarvoor is in de eerste plaats noodig dat de
aardrijkskunde en de geschiedenis van Indië, naast die van Nederland, op de scholen
grondig onderwezen worden, vóór men met de steden en rivieren enz. in het
buitenland begint.
In de tweede plaats is daarvoor voortdurende propaganda in de Nederlandsche
pers, ook in de kleinere provinciale bladen, onmisbaar.
Het is onze plicht in Nederland ons altijd voor oogen te houden hoe ontzaglijk
veel het Moederland aan Indië te danken heeft. Men mag dan niet in de eerste plaats
denken aan hen, die hooge dividenden en winst-aandeelen uit Indië ontvangen hebben,
want het geheele Nederlandsche volk heeft in groote mate voordeel uit Indië
getrokken. Men denke aan de tallooze bedrijven, die rechtstreeks aan Indië geleverd
hebben, of langs een omweg winstgevende opdrachten ontvingen. Men denke ook
aan de groote algemeene welvaart in Nederland alvorens in 1929 de inzinking inzette.
Die groote algemeene welvaart, ook voor de Schatkist, was oorzaak van een kostbare
organisatie, bijv. van de sociale wetgeving, die de arbeidersbevolking ten goede
kwam.
Het is ongetwijfeld juist dat niet alles alleen aan Indië te danken is. Diepen eerbied
hebben wij voor de groote bekwaamheid, de geestkracht en den ondernemingsgeest
van onze industrieelen en kooplieden, die onzen uitvoer zóó hoog konden opvoeren
dat Nederland geplaatst werd in de eerste rij van de landen, die aan den wereldhandel
deelnemen. Maar wij moeten ons er goed van bewust zijn dat zonder Indië Nederland
een arm, onbeteekenend land zou zijn.
Het is zeer jammer dat in dezen tijd waarin hartelijke samenwerking tusschen
Nederland en Indië zoo noodig is, in Indië grieven gegroeid zijn tegen Nederland,
zelfs in de meest regeeringsgetrouwe kringen. Indië verwijt Nederland op belangrijke
punten 't de hulp onthouden te hebben waarop het meent recht te hebben.
Wij hopen dat het mondeling overleg van den heer Hart met den Minister van
Koloniën ophelderend gewerkt zal hebben.
Men zal in Indië ook wel in het oog houden dat de economische toestand ook in
Nederland buitengewoon moeilijk is.
Hier in Nederland hebben wij de grootste bewondering voor de houding der
bevolking in Indië in dezen tijd van geweldige maatregelen om het Indische budget
zooveel mogelijk in evenwicht te brengen.
Het is voor Nederland en Indië een belang van de eerste orde, dat zij in sterk
onderling vertrouwen samenwerken om dezen zorgvollen tijd door te komen en een
betere toekomst voor te bereiden.
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Ons aller uitgangspunt moet zijn dat Nederland en Indië, met Suriname en Curaçao,
een onverbreekbaar geheel vormen. Ons aller wil moet zijn ons mooie Nederlandsche
Rijk door nauwe en hartelijke samenwerking te handhaven op de vooraanstaande
plaats, die het thans inneemt.
Dat is onze plicht als Nederlanders, onverschillig of wij hier wonen of in Indië.
Wij mogen niet vergeten dat wij een naam hebben op te houden. Steeds talrijker
immers worden in het buitenland de uitingen van groote waardeering voor hetgeen
Nederland in Indië tot stand gebracht heeft.
Wat wij doen in hot belang van het
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Rijk, geschiedt ten slotte in het belang van het Vaderland, dat, waar ter wereld wij
ook gevestigd zijn, het lichtend middelpunt is.
De critiek in Indië, waarop wij reeds gewezen hebben, drukt ongetwijfeld ook
haar stempel op de groep Nederlandsch-Indië van ons Verbond, hoewel wij gaarne
aannemen dat ook de zorgen, waarin velen in Indië gewikkeld zijn, er hun deel aan
hebben. Een feit is het in elk geval dat er reeds lang weinig van de groep uitgaat,
terwijl juist nu, meer dan ooit, de Indische Nederlanders zich in de gelederen van
het Verbond moesten scharen om, door behartiging der cultureele belangen, de
menschen boven de dagelijksche zorgen uit te halen.
Moge spoedig de oude Hollandsche geest van aanpakken en volhouden ook in het
Verbond in Indië weer wakker worden.
***
Ook in Nederland wordt het Verbond door de vraagstukken van dezen tijd beroerd.
De vraag is gesteld: zal het Verbond het stamverbond blijven, dan wel zich meer
gaan toeleggen op de behartiging der zuiver nationale belangen.
De gedachte is ook naar voren gebracht een afdeeling voor Rijksnederlandsche
nationale belangen aan het Verbond toe te voegen. Deze gedachte is nader aldus
uitgewerkt: De rijksgedachte zij in de eerste plaats cultureel, maar daarnaast bovenal
gericht op aansluiting bij en opwekking van wat in de groote massa van het volk
leeft aan nationaal besef, nationaal zelfbewustzijn en nationale saamhoorigheid. Het
Verbond zou zich dan verder binnen het rijk bekend moeten maken als een instelling
die wil:
a. bevorderen een krachtig Nederlandsch zelfbewustzijn;
b. opwekken en naar voren brengen datgene wat de Nederlanders vereenigt, met
eerbiediging van ieders eigen aard en overtuiging.
Sommigen kunnen zich blijkbaar ook niet losmaken van den indruk dat het Verbond
aan inzinking lijdt. Volgens hen was de werkwijze van het Verbond oorspronkelijk
ingesteld op een betrekkelijk smalle doch invloedrijke laag van intellectueelen en
ontwikkelden, een groep met vrij groote verbindende nationale kracht en ook een
breede, eenigszins intellectualistische belangstelling voor het stamleven. Zij meenen
echter dat de gezindheid, zoowel als de maatschappelijke beteekenis van deze groep
zich in latere jaren kennelijk gewijzigd heeft. Volgens hen moeten, om indruk te
maken, nu de massa's de terreinen van het openbare leven betreden hebben, onze
uitingen een passende plaats vinden tusschen de vele maatschappelijke, geestelijke,
sociale, economische en politieke acties en propaganda-veldtochten, alle op de massa's
ingesteld en dus grootscheeps en pakkend opgezet.
Het is van belang deze indrukken en raadgevingen aan de werkelijkheid te toetsen.
Het Verbond dankt zijn ontstaan aan het verlangen, dat vrijwel op hetzelfde
oogenblik in verschillende hoeken der aarde tot uiting kwam, om samenwerking te
bevorderen tusschen allen, die de Nederlandsche stambelangen bevorderen willen,
derhalve handhaving en versterking der Nederlandsche cultuur, uitwisseling van
gedachten en onderlinge steun op cultureel gebied.
Het is duidelijk dat in de verschillende landen de drijfveer voor deze beweging
niet dezelfde was.
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In Vlaanderen en Zuid-Afrika voelde men sterk dat handhaving van de taal en
kennisneming van de voortbrengselen der Nederlandsche wetenschappen, onmisbaar
is, om zich te kunnen handhaven tegenover de cultuur van de volken, die hun buren
waren of waarmede zij in hetzelfde staatsverband leefden. Door een verbond onder
Nederlandsche leiding in het leven te roepen, hoopte men een wisselwerking te
bevorderen, die tot het doel zou leiden.
In Nederland werd het als een zuiver Nederlandsch belang gevoeld dat Vlaanderen
en Zuid-Afrika voor de Nederlandsche cultuur behouden zouden blijven, opdat het
oude stamland bij voortduring de verfrisschende inwerking zou ondergaan van hetgeen
Vlaanderen en Zuid-Afrika op geestelijk en kunstgebied tot
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stand brengen. De voormannen van het Verbond bij de oprichting zagen ook zeer
goed in dat de positie van Nederland in de wereld, buiten alle politiek om, zeer sterk
afhankelijk is van het behoud der beide andere stamdeelen, die immers de beteekenis
van de Nederlandsche cultuur in belangrijke mate steunen.
In de voorafgaande beschouwingen ziet men de stamgedachte in haar zuiveren
vorm.
Wij hebben echter in het oog te houden dat Nederland eenerzijds en Vlaanderen
en Zuid-Afrika anderzijds in een verschillende positie verkeeren. In Nederland immers
dreigt geen gevaar voor verlies van de eigen beschaving. Maar Vlaanderen en
Zuid-Afrika moesten en moeten nog een harden strijd voeren om haar te handhaven
en te versterken.
Dit verschil doet tot den huidigen dag in Nederland zijn invloed gevoelen.
Waar geen gevaar is in eigen huis, is de neiging zeer groot om zich weinig aan te
trekken van hetgeen daar buiten voorvalt, en is het blijkbaar zeer moeilijk te begrijpen
dat hetgeen om ons heen geschiedt, op den duur wel degelijk de veiligheid in eigen
huis verminderen kan. Wij doelen hierbij natuurlijk niet op oorlogsgevaar en
bewapening, maar het ‘eigen huis’ is in dit geval de dierbare eigen Nederlandsche
beschaving, die haar beteekenis voor een belangrijk gedeelte ontleent aan behoud
van diezelfde beschaving in Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Men bedenke dat hetgeen op stamgebied van Nederland verlangd wordt, toch nog
maar uiterst bescheiden is. Inmenging in de politiek, van welk land ook, is ten
eenenmale uitgesloten, want het werk van het Verbond ligt buiten de politiek. De
beveiliging van het eigen huis kan dus van de zijde van het Verbond alleen bevorderd
worden door steun op cultureel gebied aan de andere deelen van onzen Stam, en
versterking der cultureele banden met die andere deelen.
De kortzichtigheid, waarvan in Nederland velen nog altijd blijk geven, is te
opmerkelijker, omdat het Nederlandsche volk wel zeer sterk er op gesteld is zich
zelf te blijven, waarbij in de laatste jaren nog komt een krachtige opleving van het
nationaal gevoel. Het deel van het Nederlandsche volk, dat de juistheid van het
streven van het Verbond inziet, wordt daarbij geleid door oprechte vaderlandsliefde.
Het Verbond heeft zich dan ook van den aanvang af toegelegd op ontwikkeling der
nationale gedachte in Nederland, als middel derhalve om de oogen te openen voor
de groote belangen, die ook voor Nederland bij de ontwikkeling der Stamgedachte
betrokken zijn.
Aldus was het Verbond in de eerste jaren van zijn bestaan feitelijk de eenige
organisatie in Nederland, die trachtte de toen sluimerende nationale gevoelens wakker
te schudden.
Sedert dien tijd is er veel veranderd. Verschillende vereenigingen ontstonden die,
elk op haar wijze, op de ontwikkeling der nationale gedachte werkten.
Nu is ons verweten dat deze vereenigingen buiten het Verbond om opgericht
werden en geheel zelfstandig bleven.
Ons dunkt dat er voor dit verwijt geen grond is. Voor een gezonde nationale
beweging is het zeer wenschelijk dat zij uitgaat van verschillende kringen der
bevolking en aldus zooveel mogelijk het geheele volk omvat. De geestesgesteldheid
van het Nederlandsche volk in aanmerking genomen, is alleen te verwachten dat de
beweging succes heeft, wanneer men in volledige zelfstandigheid handelen kan.
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Zulks sluit echter samenwerking allerminst uit, en daarvoor kan het Verbond wèl
het initiatief nemen. Zoo heeft bijv. het bestuur van de afdeeling Amsterdam steeds
gehandeld, en ook in Rotterdam en Den Haag en elders wordt naar samenwerking
gestreefd. Er is ook zeer veel voor te zeggen dat het bestuur der Groep Nederland
samenwerking tot stand tracht te brengen met andere landelijke vereenigingen, die
op nationaal gebied werkzaam zijn.
Uit het voorafgaande blijkt dat wij er niets voor voelen aan het Verbond in
Nederland een afdeeling voor de nationale propaganda te verbinden, of daarvoor een
afzonderlijke organisatie in het leven te roepen. In Nederland behooren de arbeid
voor de ontwikkeling der Stam-
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beweging en de daarvoor noodige nationale propaganda onafscheidenlijk aan elkaar
verbonden te zijn.
Het ligt mitsdien op den weg van het bestuur van Groep Nederland zich ook aan
de nationale propaganda met kracht te wijden, waarbij het zich echter, met het oog
op hetgeen reeds door andere vereenigingen met een bijzonder doel geschiedt, zal
moeten beperken tot algemeene propaganda, zooals bijv. de organisatie van de
herdenking van nationale herdenkingsdagen, in samenwerking met andere
vereenigingen.
***
Kort na de oprichting van het Verbond was het in den zuiversten vorm de vereeniging
van de verspreide deelen van den Nederlandschen stam, derhalve Nederland als
stamland, waar de zetel gevestigd was, en Vlaanderen en Zuid-Afrika als groepen,
elk met een eigen bestuur ter behartiging der Verbondsbelangen op eigen gebied.
Maar voor de beteekenis van Nederland in de eerste plaats, en dus ook voor den
geheelen Nederlandschen stam, zijn de overzeesche Nederlandsche gebiedsdeelen
van het grootste gewicht. Het is dan ook geen wonder dat, toen de Groepsvorming
eenmaal aanvaard was, niet alleen ook Nederland een groep werd, maar dat geleidelijk
ook Ned. Indië, Suriname en de Ned. Antillen als groep in het Verbond opgenomen
werden.
Ook in verschillende streken in het buitenland, waar Nederlanders in min of meer
belangrijken getale bijeen wonen, wordt in toetreding tot het Verbond een middel
gezien om de banden met het vaderland levendig te houden. Daarvoor worden dan
in zoodanige streken veelal z.g. zelfstandige afdeelingen van het Verbond opgericht.
Het is echter duidelijk dat deze groepen en zelfstandige afdeelingen van den
aanvang af een geheel ander karakter hadden dan Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Hoewel er in Ned. Indië ongetwijfeld Nederlanders zijn, die het belang van
samenwerking tusschen de stamgebieden op cultureel gebied begrijpen en er ook
hun krachten aan geven willen, is het wel duidelijk dat men ook daar, evenals in
Suriname en de Ned. Antillen en de zelfstandige afdeelingen, in een Algemeen
Nederlandsch Verbond in de eerste plaats het middel ziet om de Nederlanders in
Europa en in Oost- en West-Indië en in het buitenland in nauwere aanraking met
elkaar te brengen, hetgeen niet uitsluit dat ook Vlamingen en Zuid-Afrikaners lid
van zulk een groep of zelfstandige afdeeling kunnen zijn - het A.N.V. is immers het
Verbond van den Nederlandschen stam - maar door hun gering aantal in de
Nederlandsche koloniale gebiedsdeelen en in het buitenland is dat niet van eenige
beteekenis.
Aldus is het Verbond de eerste geweest, die geijverd heeft voor de ‘Rijkseenheid’,
waarvoor later ook anderen de propaganda ter hand namen, toen zich in de politiek
tegenstroomingen vertoonden.
Hiermede staat het Verbond midden in de nationale beweging, die geleidelijk een
belangrijker element in het Verbond werd, waarmede echter allerminst afbreuk gedaan
werd aan de behartiging der cultureele stambelangen. Het hoofdbestuur is altijd het
mogelijke blijven doen om het Verbond te doen beantwoorden aan hetgeen bij de
oprichting beoogd werd en volgens de Verbondswet zijn taak is.
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De opeenvolgende gebeurtenissen buiten het Verbond deden hierop echter zóó
geducht haar invloed gelden dat het als middelpunt van den Nederlandschen stam
aan beteekenis inboette, terwijl, eveneens door den gang der geschiedenis, zijn positie
in de nationale beweging belangrijker werd.
Wij staan hier voor feiten waarop het Verbond niet den geringsten invloed heeft
kunnen uitoefenen.
De bloei van de groep Zuid-Afrika stond en viel met den bloei der beide
Boeren-republieken. Haar Presidenten Krüger en Steyn begrepen dat zij de hulp van
het Nederlandsche intellect noodig hadden om hun volken in staat te stellen zich,
overeenkomstig hun ras, te handhaven tegenover de belagers hunner zelfstandigheid.
Daarvoor was een Verbond als het onze een voortreffelijk
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middel. Krüger en Steyn stonden dan ook aan het hoofd der toen zoo krachtige groep
Zuid-Afrika.
De oorlog, die aan het leven der beide republieken een einde maakte, gaf het
Verbond in Zuid-Afrika een slag, zóó hevig, dat de ondergang der groep niet te
voorkomen was. Alleen de afdeelingen Kaapstad en Bloemfontein konden zich
handhaven. De toestand werd er niet beter op, toen de Zuid-Afrikaners zich weer
oprichtten, maar nu als zelfstandige natie met een eigen taal. De jonggeboren natie
brak de banden met het verleden door, gedreven door het verlangen toch vooral niet
beschouwd te worden als een deel van het Nederlandsche volk, waaruit immers het
Zuid-Afrikaansche grootendeels voortgekomen is. Zoo moest ook de taal, hoewel
uit de Nederlandsche ontstaan, als een zelfstandige taal aangemerkt worden. Het
Verbond heeft nooit getracht tegen deze geestesgesteldheid stelling te nemen.
Integendeel. Wij hebben terstond begrepen dat alleen op deze wijze de
Zuid-Afrikaners zich zuiver zouden kunnen handhaven tegenover den Engelschen
invloed.
Wij hadden slechts den indruk dat de jonge natie, met al haar sympathieke
eigenschappen, de noodige voorzichtigheid niet betrachtte, toen zij de cultureele
banden met Nederland radicaal doorsneed. Wij waren echter overtuigd dat inkeer
ook niet zou uitblijven en namen een afwachtende houding aan, inmiddels de banden
met de vrienden in Zuid-Afrika, die ons trouw gebleven waren, stevig vasthoudende,
en zoekende naar nieuwe vrienden, teneinde op den duur de groep Zuid-Afrika
opnieuw te kunnen oprichten. Tot die oprichting is het nog niet gekomen, maar er
zijn vele kenteekenen die hoop geven, want in Zuid-Afrika wordt thans sterke
aandrang uitgeoefend om de studie van het Nederlandsch althans in de middelbare
scholen in te voeren, waaruit blijkt dat steeds meer deskundigen in Zuid-Afrika die
studie voor de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaansche taal noodzakelijk achten. En
Zuid-Afrikaners van naam en invloed laten geen gelegenheid voorbijgaan om aan te
dringen op versterking der cultureele banden met Nederland. Daarvoor is ons Verbond
de aangewezen organisatie. Het is de taak van onze vrienden in Zuid-Afrika te zorgen,
dat de leiding van die beweging aan ons Verbond toevertrouwd wordt.
***
De Groep Vlaanderen was vóór den wereldoorlog onder de bezielende leiding van
Hyp. Meert een groote machtige organisatie. Dat was de heerlijke tijd waarin men
in België niet in alles wat de Vlamingen deden politiek zag, waarin zij nog niet, voor
een deel althans, beschouwd werden als vijanden van den Belgischen staat. De groep
Vlaanderen stond toen zuiver op het standpunt van het Verbond; versterking der
cultureele betrekkingen tusschen de verschillende deelen van den Nederlandschen
stam, in de eerste plaats met Nederland zelf.
De wereldoorlog sloeg de groep geheel uit elkaar, en na die rampjaren waren de
verhoudingen in België, en vooral onder de Vlamingen, zóó vertroebeld, dat
aanvankelijk niet gedacht kon worden aan een reorganisatie. De strijd voor de eigen
cultuur der Vlamingen, dat is dus de Nederlandsche, werd op zichzelf van geen
waarde meer geacht. Zij mocht slechts onderdeel zijn van den strijd voor de politieke
rechten, die door de Vlaamsche politieke partijen elk op eigen wijze gezien worden.
Het gevolg hiervan was dat de Vlamingen in groote meerderheid geen belangstelling
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meer hadden voor een organisatie als ons Verbond, dat, volkomen los van welke
politieke richting ook, samenwerking vraagt voor de versterking van de eigen
Vlaamsche cultuur. Daarbij kwamen nog andere factoren. De scherpe tegenstellingen
in België na den wereldoorlog hadden ook ons Verbond in discrediet gebracht; de
één vond het te slap, de ander verdacht het van heulen met de vijanden onder de
Vlamingen tegen den Belgischen staat, of hield zich schuw op een afstand om niet
verdacht te worden als Belg niet zuiver op de graat te zijn.
Ook wat Vlaanderen betreft was dus geduld de boodschap en moest de tijd zijn
werk doen.
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Maar het geduld wordt wel op een zeer zware proef gesteld.
Het gelukte ten slotte de groep Vlaanderen opnieuw in te richten, maar het was
en bleef een zwakke plant. Toch geven wij den moed niet op en er zijn teekenen, die
er op wijzen dat het geduld wellicht beloond zal worden. Zoo hebben wij bijv. juist
in deze dagen, bij de voorbereiding der algemeene Nederlandsche
Kunsttentoonstelling, de medewerking ontvangen van vooraanstaande Vlamingen,
die, hopen wij, ook wel bereid zullen zijn hun naam en hun werkkracht aan het
Verbond te geven.
Inmiddels wijdt het hoofdbestuur zijn krachten ook aan Vlaanderen, rechtstreeks,
met steun van enkele vrienden daar te lande. In het bijzonder doet de afdeeling
Boekverspreiding er voortreffelijk werk.
***
Het was noodig dit alles eens duidelijk uiteen te zetten, nu hier en daar van ‘inzinking’
in 't Verbond gesproken wordt.
Van inzinking is, dunkt ons, geen sprake.
Het Verbond is een, voor Nederlandsche verhoudingen, belangrijke organisatie,
die in de kringen, waarin men zich rekenschap geeft van hetgeen noodig is om de
Nederlandsche beschaving op haar hoog peil te handhaven, als krachtig steun-element
gewaardeerd wordt. Maar het spreekt vanzelf - en het voorafgaand overzicht toont
dit weer duidelijk aan - dat een groote organisatie als het Verbond, vooral omdat zij
zich over vele landen en werelddeelen uitstrekt, zeer kwetsbaar is en den invloed
ondergaat van de geweldige veranderingen, die zich in onzen tijd voltrekken en van
de groote moeilijkheden die zich opstapelen.
Daardoor dan is voor het oogenblik de stambeweging verzwakt en de nationale
beweging versterkt, maar niemand weet of de tijd niet weer komt, waarin men in
Vlaanderen en Zuid-Afrika de groote waarde onzer beweging weer in ruimer kring
zal gaan beseffen en het Verbond weer, als weleer, de grootste moeite zal hebben de
nationale gedachte wakker te houden.
Achteruitgang moge dan met min of meer recht op een of ander onderdeel van
ons arbeidsveld vastgesteld worden, geen verwijt kan ons treffen, wanneer wij tot
het uiterste onzen plicht doen, opdat het Verbond zijn bestemming volgt, zóó goed
als de omstandigheden dat mogelijk maken.
***
Een belangrijk punt, dat onder de oogen gezien moet worden, betreft de versterking
der gelederen met jongeren. En ook wordt meermalen de klacht gehoord dat in het
Verbond feitelijk alleen plaats is voor intellectueelen, terwijl juist in dezen tijd
aandrang uitgeoefend wordt dat van ons Verbond een volks beweging uitgaat, dat
wij ons toeleggen op den steun van de ‘massa’.
Wat het eerste punt betreft, erkennen wij de leemte volmondig. Er moet een weg
gevonden worden, waarlangs aan ons Verbond de jongeren regelmatig toegevoerd
worden. Die weg is er ook wel. Het komt er maar op aan daarvoor de noodige
medewerking te verkrijgen. En daarop is het streven van het hoofdbestuur bij
voortduring gericht.
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Wat het tweede punt betreft, de ‘massa’ tot ons trekken is veel moeilijker dan voor
de jongeren den weg te effenen. Bij de minder algemeen ontwikkelden belangstelling
te wekken voor de vraagstukken, die ons in het Verbond bezig houden, is op zich
zelf reeds niet een eenvoudige taak. Voorts wijken de eischen, die dezen stellen, bijv.
aan den inhoud van een vereenigingsorgaan als ‘Neerlandia’, zóó sterk af van hetgeen
de tegenwoordige leden bevredigt, dat het vrijwel ondoenlijk schijnt om allen samen
te brengen.
Wel is het mogelijk populaire avonden in elkaar te zetten, met een voor zeer velen
bevattelijke voordracht en een rolprent, tegen een zeer lagen toegangsprijs. En ook
tentoonstellingen kunnen ingericht worden, die in breeden kring belangstelling vinden.
Zoo heeft de afdeeling Amsterdam onlangs met veel succes door een tentoonstelling
en optochten propaganda gemaakt voor herstel der Palmpaasch-viering. Wij bevelen
deze en
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dergelijke denkbeelden aan de afdeelingsbesturen ter overweging aan.
***
Er is ten slotte nog een veelal gehoorde klacht, waarvan wij de juistheid allerminst
willen ontkennen.
Zij betreft het gebrek aan rechtstreeksche geregelde aanraking tusschen het
hoofdbestuur en de leden. Het hoofdbestuur is een orgaan, van welks verrichtingen
zij in Neerlandia en de dagbladen kennis nemen, maar waarmede zij nooit tot een
gedachtenwisseling over de belangen van het Verbond kunnen komen, dan alleen
wanneer de Verbondswet gewijzigd of vernieuwd moet worden.
Deze toestand, die zeker niet goed is, is door de omstandigheden als het ware
vanzelf ontstaan.
De groote afstanden - in kilometers - tusschen de verschillende groepen beletten
de leden, die niet min of meer in de nabijheid van den zetel van het hoofdbestuur
wonen, de algemeene Verbondsvergaderingen bij te wonen. Mitsdien is bij het
Verbond niet, zooals bij andere vereenigingen, een algemeene vergadering denkbaar,
die alle leden, zij het soms met eenige opoffering van tijd en geld, kunnen bijwonen.
Dit is de reden waarom voor het Verbond een organisatie gezocht is, waarbij
algemeene vergaderingen zooveel mogelijk voorkomen worden.
Wanneer nu toch aan het aantal dezer algemeene vergaderingen uitbreiding gegeven
zou worden, zou het gevolg zijn dat zij bijna alleen bezocht zouden worden door
Nederlanders, in Nederland wonende, n.l. de leden van Groep Nederland en de door
de Groepen voor bijwoning der algemeene vergaderingen aangewezen afgevaardigden,
die ook al - zooals om practische redenen voor de hand ligt - Nederlanders zouden
zijn.
Wij zeggen niet dat wij tegen uitbreiding van het aantal algemeene vergaderingen
zijn, maar men moet zich goed voorstellen, dat zij practisch zullen neerkomen op
samenkomsten van het hoofdbestuur met de leden in Nederland. Ook dit zou echter,
gezien vooral de belangrijke positie van deze groep in het Verbond, reeds een voordeel
zijn.
Die samenkomsten zouden, zonder meer, het karakter kunnen hebben van
gemeenschappelijk overleg over de Verbondsbelangen, maar ook is een oplossing
denkbaar in dezen zin dat het hoofdbestuur telken jare in een algemeene vergadering
verslag uitbrengt en verantwoording doet van zijn handelingen en geldelijk beheer,
terwijl dan verder gelegenheid gegeven moet worden over Verbondsbelangen van
gedachten te wisselen.
In Nederland zal vooral deze laatste oplossing ongetwijfeld belangstelling vinden.
Het is echter een belangrijke vraag hoe de andere groepen er over denken. Daaromtrent
zal het hoofdbestuur zich op de hoogte kunnen stellen.
***
Hiermede hebben wij de vraagstukken behandeld die in dezen tijd in Verbondskringen
de aandacht vragen. Wij hopen dat deze behandeling voor velen de verlangde
opheldering gebracht heeft.
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Leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond, sluit U aaneen, werkt allen mee,
zooveel Uw krachten het toelaten en de gelegenheid U geboden wordt.
Laten wij in dezen zwaren tijd den moed niet verliezen.
Dan zal het Verbond zijn mooie taak kunnen blijven vervullen in het belang van
ons vaderland en van den Nederlandschen Stam.
April 1936.
d.K.

24 April Nationale Gedenkdag
Aan een aantal nationaal gezinde vereenigingen in Nederland, heeft het Bestuur van
onze Groep Nederland de vorige maand het verzoek gericht hun leden op te wekken,
op 24 April de vlag uit te steken, ter herdenking van den geboortedag van Willem
van Oranje.
Bij het ter perse gaan van Neerlandia beschikten wij nog niet over gegevens
betreffende den uitslag van dit verzoek.
Het ligt in de bedoeling der Groep er nogmaals bij de Regeering op aan te dringen,
om den 24sten April, den geboortedag van den grondlegger van den Nederlandschen
Staat, tot nationalen gedenkdag te verklaren.
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Nederlandsche Leergangen in Duitschland
Jhr. E.J.M. Wittert, voorzitter van het Comité voor Nederlandsche leergangen in
Duitschland heeft een bezoek aan den cursus te Duisburg gebracht en zijn bevindingen
in het volgend verslag neergelegd:
‘Vergezeld van een ter plaatse bekend zijnd bestuurslid van den Ned. Bond in
Duitschland, begaf ik mij naar de school, waar hij vermeende, dat de cursus gehouden
werd. Een Duitsch onderwijzer, die ons met opgeheven rechterarm en een “Heil
Hitler!” begroette, deelde ons op zeer hupsche wijze mede, dat de cursus naar een
ander lokaal was verplaatst en nam, nadat wij hem onzen dank hadden betuigd, ook
weder met den arm omhoog en een “Heil Hitler” afscheid van ons. Toen wij, thans
te rechter plaatse, het schoollokaal betraden, alwaar een twintigtal kinderen vereenigd
waren, stonden dezen allen op, de rechterarm ging omhoog, doch tot onze groote
verrassing ging thans dit gebaar gepaard met een vaderlandsch “Oranje boven!”
Deze klasse bestond uit kinderen, die ongeveer nog niets van de Nederlandsche
taal kenden en die dan ook, voorloopig nog in het Duitsch wegwijs moesten worden
gemaakt in het verschil tusschen onze en de Duitsche taal, als b.v. het gebruik van
de scherpe en de toonlooze i in “pit” en “Piet”, en dat men schrijft “ik lust” en niet
“iek löst” enz. enz. Hoewel geen van beiden deskundigen, kregen wij toch een goeden
indruk van de wijze, waarop het onderricht werd gegeven en van de reeds verkregen
resultaten, wij wezen zelf de examinandi aan, het was dus niet geprepareerd! De
onderwijzer was vol lof over den betoonden ijver der kinderen, zij het dan ook, dat,
naar zijn zeggen, deze bij dit van te voren aangekondigde bezoek, ietwat meer tot
uiting kwam dan op gewone dagen. Met den arm omhoog, eveneens met “Oranje
boven!” namen wij afscheid en begaven ons naar eene andere klasse, waar de
meergevorderden bijeen waren.
Hier was men bezig aan de aardrijkskunde en werd door verschillende kinderen,
die indertijd met een kindertransport naar Nederland kwamen, op vlotte wijze de
afgelegde spoorwegreis op de kaart aangewezen en bijzonderheden medegedeeld
over de plaatsen, waar zij vertoefd hadden. Zoo vertelde een der meisjes, dat Den
Haag de residentie was en gaf op mijne vraag, wat dit beduidde, ten antwoord: “Daar
woont onze Koningin”. Aangezien zij mijne vraag, of zij H.M. toen wel gezien had,
ontkennend beantwoordde en ik toevallig eene der laatste photographische opnamen
bij mij had, haalde ik deze te voorschijn, met het gevolg echter, dat plotseling alle
klassetucht verloren ging, doordat de kinderen met stralende oogen uit de
schoolbanken naar voren stormden om er een blik op te werpen; de onderwijzer was
verplicht, hen naar hunne plaatsen terug te sturen en daarna met de photo rond te
gaan.
Bij eerre derde klasse, gelegen in het nabijgelegen Ruhrort, en waar het onderricht
gegeven werd door eene R.K. kloosterzuster en eene leeken onderwijzeres, was de
vaderlandsche geschiedenis aan het bod en werd door een der meisjes in zelf gekozen
woorden een relaas over het “Turfschip van Breda” voorgedragen. Ook werd - en
zonder de boekjes! - ons het “Wilhelmus” en het lied van de Ruyter in de
blauwgeruiten kiel voorgezongen.
Zooals reeds gezegd, kunnen wij als niet-deskundigen, niet voldoende oordeelen
over de technische hoedanigheid van het onderricht, doch wel kunnen wij getuigen,
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dat daardoor in hooge mate de gevoelens van liefde voor het vaderland en van
verknochtheid voor het regeerend Vorstenhuis worden aange-
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kweekt. Al hadden dan ook de a ende o in “Oranje boven” en de i in “Koningin” en
“Prins Maurits” wellicht een ietwat Duitschen klank, de klank zelf ontsproot dan
toch uit voor het vaderland warm kloppende harten. Moge wellicht in het oog van
velen het uitstrekken van den rechterarm een ietwat fascistisch karakter hebben, zoo
dienen dezen in aanmerking te houden, dat dit gebaar in Duitschland inheemsch is
geworden; doen onze landgenooten het dan gepaard gaan met een “Oranje boven”,
zoo is dit in zekeren zin te beschouwen als een nationaal vlagvertoon tegenover den
Duitschen groet.
Een woord van hulde voor hetgeen bereikt werd, vermeenen wij den onderwijzers
en onderwijzeressen niet te mogen onthouden. Ook den heer van Lith, Nederlandsch
Consul te Duisburg, die het weder tot stand komen der cursussen aldaar bewerkte
en die in zekeren zin de opperste leiding daarvan op zich nam, komt een woord van
lof toe. Aan hem is te danken, dat de Nederlandsche kinderen, die aan den cursus
deelnemen, vrij krijgen van het “Staatspolitische Unterricht” der overige
schoolkinderen. Wanneer echter een kind op den cursus mankeert, zoo moet dit
worden gerapporteerd aan het Duitsche schoolhoofd en wordt dit als schoolverzuim
aangemerkt. Door deze waardeerbare, tegemoetkomende houding der Duitsche
autoriteiten is voor de Nederlandsche cursuskinderen als het ware een leerplicht
ingevoerd. Ook in andere plaatsen zal worden getracht, die vrijstelling te verkrijgen.
Op de vergadering van het Hoofdbestuur van den Ned. Bond, die den volgenden
dag gehouden werd, vernam ik slechts uitingen van lof over de cursussen en van
dankbaarheid tegenover allen, die door hunne geldelijke bijdragen het herleven dier
cursussen hebben mogelijk gemaakt. Een der aanwezigen sprak zelfs als zijne meening
uit, dat al zou het zelfs voorkomen, dat het verstrekte onderricht niet in alle opzichten
volmaakt was, de cursussen toch het onschatbare voordeel hebben, dat de kinderen
een geheelen morgen doorbrengen in eene nationale sfeer. Men spreekt Nederlandsch,
men zingt Nederlandsche liederen, aan den wand hangt eene kaart van Nederland,
wellicht ook een portret van H.M. de Koningin, men maakt kennis met onze
vaderlandsche zeehelden, in één woord: de kinderen worden opgeleid tot goede
Nederlanders!’
***
De Redactie van Neerlandia heeft gaarne een plaats voor dit verslag ingeruimd en
beveelt de Nederlandsche leergangen in Duitschland ten zeerste in den steun van alle
goede Nederlanders aan, in het bijzonder dien van Verbondsleden, die iets voor het
goede doel kunnen missen. Overschrijving van een bedrag op het gironummer van
het A.N.V. 149431 voor dit doel is een kleine formaliteit waarmee men een groot
Nederlandsch belang dient.
Het A.N.V. zelf blijft voortdurend zorgen door zijn afdeeling Boekverspreiding,
voor toezending van leermiddelen, waartoe de gemeente 's-Gravenhage met buiten
dienst gestelde leerboeken, ons in staat stelt.
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Algemeene Nederl. Kunsttentoonstelling
Wij herplaatsen de afbeelding van het sluitzegel als een herinnering aan de leden
van ons Verbond om het te verspreiden en de tentoonstellingen te Rotterdam (Mei)
en Amsterdam (Juni) te bezoeken!
Zie ook omslag, blz. 3.
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Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XXXVII.
Tijdens de beschreven blokkades hebben onze landgenooten veel gerief ondervonden
van een kleine factorij, die zij te Wingoerla, iets ten Noorden van Goa hadden
gekregen. Weliswaar is de handel daar nooit van groote beteekenis geweest; maar
als ververschingsplaats voor de schepen en als vast punt om Goa en de Westkust in
het oog te houden, was Wingoerla van groot belang. De inrichting blijkt uit de
teekening, ontleend aan het meergenoemde boek van Dr. J. Aalbers. Bij vergelijking
met de afbeelding van de factorij te Socrate, valt in het oog, dat de factorij slechts
weinig pakhuisruimte bevatte.
De handel te Soerate en op Perzië en de Roode Zee, welke reeds onder het bewind
van Van den Broecke, die tot 1628 commandeur bleef, in goede banen was geleid,
ontwikkelde zich inmiddels hoe langer hoe meer, dank zij ook het af en toe krachtig
optreden tegen de Moorsche overheden, wanneer zij te lastig waren. De
compagnieschepen voerden te Soerate kruidnagelen, foelie, noten, koper en tin in
en men kocht daar allerlei kleeden, dekens, garens, indigo, drogerijen, salpeter, ruwe
diamant, zeep en granen. De koffieplant werd uit Moka naar Indië overgebracht.
De Engelschen, die in de eerste, jaren een grooten voorsprong op ons gehad hadden,
verloren gestadig meer terrein en werden langzamerhand door onze Compagnie
overvleugeld. Zij hebben toen een heel verstandigen zet gedaan en
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Rijcklof van Goens.

kans gezien door vriendschappelijk overleg van de Portugeezen het eilandje Bombaya
(Bombay) in bezit te krijgen, dat zij tot een onneembare basis voor hunne oorlogsvloot
en voor hunnen handel hebben gemaakt. Voorloopig zouden wij daarvan echter nog
niet veel last ondervinden; tot een heel eind in de 18de eeuw is onze Compagnie
zoowel den Aziatische vorsten, als den Engelschen en Franschen nog de baas
gebleven. Eerst tegen het midden dier eeuw is, als elders, de lijdensperiode voor haar
aangebroken.
Teneinde de zaken op staatkundig- en handelsgebied nader te regelen, tevens met
opdracht een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden in de administratie op
de kantoren der Compagnie, werd in de jaren 1653-'54 het lid van den Raad van Indië
Rijcklof van Goens, als Commissaris naar ‘de West’ gezonden. Bij dat onderzoek
vond hij heel wat op te knappen. Gedurende zijn tocht had hij verder het geluk aan
de Portugeesche zeemacht een paar geduchte klappen toe te brengen en gelegenheid
zich van den toestand op een groot gedeelte van de
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Westkust op de hoogte te stellen. En die kennismaking heeft geleid tot de eenige
jaren later gevolgde vestiging aan de kust van Malabaar.
Wel is een in 1656-'57 onder Van Goens, toen ‘bevelhebber van de navale macht
en der militie der Compagnie’ uitgezonden expeditie, met de bedoeling Dioe en
misschien zelfs Goa te veroveren en op de terugreis Kananoor en

De loge van Wingoerla.

Kailong (Quilon) af te loopen, door storm en andere tegenspoeden mislukt; maar in
1662, nadat inmiddels de Portugeezen van geheel Ceilon en uit Tocticorijn en
Negapatnam op de Oostkust waren verdreven, heeft men een nieuwen tocht gemaakt
naar de Westkust met meer succes. Eerst werd Kailong genomen, vervolgens na een
eerste mislukte poging, het sterke Koetsjin, waar de Portugeezen uit het geheele rijk
verdreven werden; zeer kort daarop ook Kananoor in het rijk van Kollastri. In Koetsjin
maakte de Compagnie handig gebruik van een uitgebroken burgeroorlog over de
troonsopvolging, waarbij zij de partij van een, van de regeering uitgesloten prins en
den rijksbestuurder ondersteunde, en waarbij zij rekenen kon op de hulp van den
machtigen Zamorin van Kalikoet en een paar kleine rijkjes.
De vestiging aan de kust van Malabaar is vooral daarom belangrijk, omdat de
Compagnie hier een andere positie heeft ingenomen dan elders in Vóór-Indië; heeft
zij daar, gevestigd in over het algemeen groote, machtige rijken uitsluitend de rol
van gast vervuld - zij het ook een gast met soms heel wat noten op zijn zang - in
Malabaar heeft zij inderdaad grondgebied bezeten en in een aantal aangrenzende
staatjes als suzerein gezag uitgeoefend. En dat is eigenlijk - althans in den beginne
- van zelf gegaan, wijl zij, door het verdrijven van de Portugeezen, die daar al lang
gezag uitoefenden, in hunne plaats is gekomen. Van Goens trad onmiddellijk, op de,
bij hem gebruikelijke, krachtige en beleidvolle wijze op, bij het ter hand nemen van
de bevestiging van de commercieele en politieke macht. Het voor de Compagnie
opeischen van de rechten, die de Portugeezen bezeten hadden, kostte weinig moeite,
want de Compagnie had den vorst zelf op den troon gebracht, terwijl zij in den
rijksbestuurder, die onder hare bescherming stond, een bondgenoot had. Wat den
handel aangaat, trof zij het heel gelukkig, dat de groote Moorsche handelshuizen,
die vroeger bestaan hadden, onder het Portugeesche bewind vrij wel te gronde waren
gegaan, dus geen ernstige mededingers meer waren, terwijl de Kananeezen, een
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Hindoegemeenschap, die nu den handel in handen hadden, als agenten der
Portugeesche machthebbers gewerkt hadden en nu eenvoudig van meesters
veranderden.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
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Vlaanderen
De Wetenschappelijke Congressen te Gent
Komt het strijdende, bewuste Vlaamderen, ieder jaar, den derden Zondag van
Augustus, in een massa van meer dan honderd duizend mannen en vrouwen, te
Diksmuide, bijeen om er hulde te brengen aan zijn dooden uit den tragischen IJzertijd
en getuigenis af te leggen van zijn solidairen volkswil, het denkende studeerende,
onderwijzende Vlaanderen houdt, om de twee jaar, eveneens zijn wapenschouw op
de wetenschappelijke Congressen. Klein begonnen, zooals de bedevaart naar de
graven aan den IJzer, maar voortgestuwd door de liefde voor een hoogverheven
ideaal, zijn deze congressen uitgegroeid tot een machtig, eerbied afdwingend complex,
tot een reusachtig geheel met zijn talrijke afdeelingen, zijn 400 sprekers, zijne
algemeene vergaderingen, kunstvoorstellingen en gezellige bijeenkomsten. Een
centraal lichaam, de Vereeniging voor Wetenschap, zorgt voor het noodige,
ononderbroken verband tusschen de verschillende congressen en hun leiders, Prof.
dr. Frans Daels, voorzitter en dr. J. Goossenaerts, secretaris, zijn de dubbele ziel van
dit werk en houden de teugels flink in handen.
De dagbladen hebben uitvoerige verslagen van de Congreswerkzaamheden gegeven
en het zou onbegonnen werk zijn aan een samenvatting, hoe beknopt ook, in een
maandblad als het onze te denken. Maar het past zeker, dat wij met den gewenschten
nadruk wijzen op de algemeen Nederlandsche, de Dietsche atmosfeer, die de Gentsche
congressen, dit jaar meer dan ooit kenmerkte. Het was op zich zelf al een teekenend
feit, dat aangevangen werd met een rede van den kordaten Zuidafrikaanschen gezant
te 's-Gravenhage en te Brussel, dr. Van Broekhuizen, over Zuid-Afrika, Ruim 100
Noordnederlandsche geleerden namen, ieder met een of meer referaten, aan de
congreswerkzaamheden deel. Er was gezorgd voor een zeer goed geslaagde
tentoonstelling van wetenschappelijke en letterkundige werken en tijdschriften uit
Vlaanderen, Noord-Nederland en Zuid-Afrika en voor een belangwekkende
tentoonstelling van Gentsche nieuwsbladen, gaande van 1667 tot de moderne tijden.
Vlaamsche en Zuidafrikaansche liederavonden wisselden, in de verpozingsuren, af
met de vertooning van een blijspel van Langendijk en de uitvoering van Kempische
folkloristische dansen en gezangen. Vlamingen, Noordnederlanders en Zuidafrikaners
verbroederden al die dagen, zooals dit alleen in het gulle, hartelijke Vlaanderen
mogelijk is en voelden zich, door de gemeenschap van taal, geest en gemoed, zonen
van denzelfden, wijdvertakten Nederlandschen stam. Kortom, van 13 tot 19 April
1936 was het oude, stoere Gent weer eens de hoofdstad van het ware, intellektueele
Dietschland.

Het stervende minderwaardigheidscomplex
Niemand, die de toestanden in Vlaanderen, door het dagelijksch contact met alle
kringen van de Vlaamsche gemeenschap, in hun voortdurende ontwikkeling en
wijziging, weet te volgen, zal ons tegenspreken, wanneer wij hier durven schrijven,
dat het minderwaardigheidscomplex, hetwelk zoo zwaar op den Vlaamschen
volksgeest is blijven wegen, thans begint te sterven. Talrijke factoren hebben tot
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deze gelukkige kentering geleid, waarvan een der doeltreffendste ongetwijfeld moet
worden gezocht in den fieren toon, sedert eenigen tijd, door een deel van de
Vlaamsche pers aangeslagen. Geleidelijk hebben de ruggegraatloozen, die de voor
het Vlaamsche volk uiterst vernederende toestanden heel gewoon en natuurlijk waren
gaan vinden, alle waar gezag op de massa, zoowel als op de intellectueelen, verloren
en is de oude vrijheidszucht weer naar boven gekomen. Vrije, stambewuste
dagbladschrijvers hebben, tot vervelens toe, aan de hand van de officieele cijfers der
volkstelling, bewezen en geschreven, dat
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het Vlaamsche element in het Belgische koninkrijk, alle onderdrukkingspogingen
ten spijt, meerderheid is gebleven, maar zich als een kleine minderheid laat behandelen
en bedriegen. Groote waarheden moeten soms tien-, honderdmaal worden herhaald,
alvorens door de massa te worden begrepen, doch eens aanvaard is het, alsof zij
steeds tot de mentaliteit van dit volk hebben behoord. Zoo ook in het onderhavige
geval.
Bij de jongste aanpassing van het aantal Kamerleden en Senatoren aan de uitslagen
van de volkstelling van 1930 is dit zeer duidelijk gebleken en het is met een rustigen,
vasten stap, dat de Vlaming nu zijn weg verder op gaat.
In het te Bergen verschijnend katholieke dagblad ‘Le Progrès’ is, vóór enkele
weken, geschreven dat het Walenland uitsterft en binnen minder dan een halve eeuw
in België niet meer in tel zal zijn. Dit kan juist zijn, indien de met alle middelen
doorgedreven verfransching, van de hoofdstad en haar voorsteden niet meer alleen
maar van het geheele arrondissement Brussel, kan worden gestuit, wat voor
Vlaanderen een kwestie van leven en dood is. Laten wij evenwel de provincie Brabant,
voor eenigen tijd, buiten beschouwing dan treden ons zeer welsprekende cijfers
tegemoet. Immers, sedert 1930, is de bevolking van de vier Vlaamsche provinciën,
in het geheel, met 137.775 zielen toegenomen, terwijl het inwonertal van de vier
Waalsche provinciën met 5.420 verminderde. Einde 1934 was de verhouding in
België dus: vier Vlamingen tegen drie Walen. Om de vier jaar groeit Vlaanderens
bevolking aan met 3.83 pct., terwijl het Walenland met 0.19 pct. achteruitgaat. Wordt
dit rythme behouden, dan kan men zich aan de volgende voorspellingen wagen:

1934:

Vlaanderen
3.729.567

Walenland
2.814.727

1950:

4.334.606

2.798.714

1962:

4.851.969

2.777.506

1974:

5.431.091

2.761.705

In deze toekomststatistiek is dan nog met de bevolking van de provincie Brabant
geen rekening gehouden. Daar leven ongeveer 1 millioen Vlamingen en 800.000
Walen, verfranschten en vreemdelingen, wat nog ruim 200.000 zielen meer aan
Vlaanderen geeft dan aan het Walenland, zoodat, voor geheel België, het Vlaamsche
totaalcijfer er door versterkt wordt. Slagen de Vlamingen er echter niet in Brussel,
het weze dan met een speciaal statuut ten behoeve van de aldaar gevestigde Walen,
voor het Vlaamsche territorium terug te winnen, dan zal het overwicht, in deze
provincie, binnen weinige jaren al, door den toevoer van franskiljonsche,
ontvlaamschte individuen, naar het Waalsche element overgaan en ook de Vlaamsche
meerderheid in de andere provinciën van het rijk beginnen aan te tasten. Men ziet
dus hoe broodnoodig het is, ten spoedigste, de laatste overblijfselen van het Vlaamsche
minderwaardigheidscomplex op te ruimen en het Brusselsche vraagstuk aan te pakken.
Het Vlaamsche volk moet zich gereed maken om het op onrechtvaardige wijze
ontfutselde gebied, waar de Belgische taalwetten op de meest schaamtelooze wijze
onder den voet worden geloopen en de Vlaming als een derde- of vierde-rangsburger
wordt behandeld, weer in bezit te nemen. Zelfs indien Brussel nooit Vlaamsch geweest
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en gedeeltelijk gebleven was, zou hij toch nog het recht hebben meer dan de 4/7 van
de gemeenschappelijke hoofdstad voor zich op te eischen.
Het, gelukkig, stervende minderwaardigheidscomplex in Vlaanderen en de in
gelijke mate groeiende Vlaamsche fierheid staan er borg voor, dat deze eisch: de
erkenning van het Vlaamsche overwicht, ook in de hoofdstad van het rijk, eerder
dan velen verwachten, zal worden gesteld. Maar dat is niet voldoende; hij moet
worden doorgedreven en dit kan alleen maar, wanneer de Vlamingen weten wat zij
willen, het eensgezind willen en zich weer niet eens door onbenullige politieke twisten
of gepraat en geschrijf van treurige, voor hun verdeelerswerk betaalde individuen,
van de wijs laten brengen.
Eendracht maakt macht!
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De Openbare Afrikaans-Nederlandse Leeskamer en Boekerij (A.N.V.)
te Kaapstad
Ongetwijfeld is het instellen van een leergang in de Nederlandsche taal door de
Afdeeling Kaapstad en omstreken in 1911 een voorlooper geweest van de leeskamer
en boekerij.
Deze leergang was ontstaan door de gelijkstelling der beide landstalen - Hollandsch
en Engelsch - bij artikel 137 van de Uniegrondwet van 1910. Doch deze rechten
stonden alleen op papier. De praktijk wees anders uit. De toepassing ervan was
destijds een dringende eisch. Toen sir Frederic de Waal, de administrateur van de
Kaapprovincie, Nederlander van geboorte, op 3 Februari 1911 dezen leergang opende,
zeide hij, zich zoowel van het Hollandsch als van het Engelsch bedienend, o.m. dat
toen hij in het land kwam het er maar slecht voor stond met de Hollandsche taal.
‘Van regeeringswege’, zei hij, ‘werd er maar weinig voor gedaan’. Gelukkig waren
er mannen als president Reitz, en J.H. Hofmeyr (‘Onze Jan’) die er zich voor spanden
en bewerkten, dat er eindelijk op school les in het Hollandsch werd gegeven en die
taal in het parlement gebruikt mocht worden. Dat was nog maar het begin. En nu
deed het A.N.V. alvast goed, om ouders in de gelegenheid te stellen, hun kinderen
degelijk onderwijs in het Hollandsch te laten geven en om die taal zelf te leeren,
want in dit tweetalige land dienen alle burgers, behalve hun moedertaal, de andere
te kennen’.
Er lieten zich tal van leerlingen inschrijven. De geldelijke lasten werden verlicht
door een steun van f 1800, waarvan het Hoofdbestuur van het A.N.V., de Ned.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en de Vereeniging Z.A.S.M. ieder f 600.- bijdroegen.
De Afdeeling Kaapstad van het A.N.V. was in het bezit van een aantal boeken,
welke geborgen waren in een gebouw in de Koningin-Victoriastraat, dat bij de
stichting van de afdeeling in Febr. 1907 feestelijk werd ingewijd en welke voorraad
de Boekencommissie te Rotterdam herhaaldelijk aanvulde. Een leeskamer bestond
er niet. De boekerij raakte echter geheel op den achtergrond, totdat mejuffrouw W.
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Maas, secretaresse van een nieuw bestuur, waarvan mr. Fruin voorzitter was, op 27
Mei 1913
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voorstelde ze weer te openen en hieraan een leeskamer te verbinden, waaraan
mevrouw Loopuyt, ook na het vertrek van mej. Maas1) in 1915, haar beste krachten
gaf.
De oprichting van de leeskamer had op 15 Juni 1913 plaats, aanvankelijk voor
drie maanden, doch op 19 Augustus 1913 werd besloten haar in stand te houden en
te steunen met een maandelijksche bijdrage van £ 1: 15, zijnde £ 1: 10 de
maandelijksche huur voor het kamertje en 5 shillings voor den portier van het gebouw,
de Hofmeyr gebouwen in Adderleystraat, waar de leeskamer op de 1ste verdieping
werd gevestigd.
Verdere exploitatiekosten waren er den eersten tijd niet. De inrichting en
aankleeding kwam tot stand door giften van belangstellende Afrikaners en
Nederlanders en de voorraad boeken en tijdschriften - zoowel Nederlandsche als
Afrikaansche - breidde zich op dezelfde wijze uit.
Natuurlijk kon er geen doorloopend toezicht zijn. Slechts de Zaterdagmorgens,
de ochtend dat in Zuid-Afrika de scholen vrij hebben en de kantoormenschen in
Kaapstad zich om elf uur een kopje koffie in Adderleystraat veroorloven, was de
secretaresse aanwezig voor de uitleening. Die uren was de leeskamer wel eens
praatkamer, daar er menige bestuursaangelegenheid werd afgehandeld en de
A.N.V-leden wisten, dat ze elkaar daar konden, aantreffen. Die gezellige
Zaterdagochtenden zijn stellig bevorderlijk geweest voor het afdeelingsleven in die,
dagen. De leeskamer en boekerij waren voor ieder toegankelijk - ook Engelschen
kwamen zoo nu en dan een boek leenen - en geopend was de kamer, zoodra en
zoolang het hek van de Hofmeyrgebouwen, die kantoorgebouwen zijn, open stond.
De bestuursledn, die voor controle nu en dan binnen liepen, vonden weleens een
wanordelijke tafel of een tijdschrift zoek, maar elk systeem heeft nu eenmaal zijn
bezwaren en dit had met de minste kosten het meeste resultaat. In de Afrikaner
koffiehuizen en hotels, alsmede, in de hal van het station waren aanplakbiljetten
aangebracht met een opwekking om van de leeskamer gebruik te maken.
Ofschoon in het begin weinig bezocht, werd ze langzamerhand meer bekend in
het land van blauwe luchten en zonneschijn, waar de leeslust niet zoo groot is als in
koudere streken. Bovendien had men de eerste jaren met de overstrooming van
Engelsche boeken een zwaren strijd te voeren. Naast Nederlandsche boeken werden
ook Afrikaansche en Vlaamsche boeken opgenomen, zoodat de geheele literatuur
van Groot-Nederland, Afrikaansch, Nederlandsch en Vlaamsch vertegenwoordigd
was.
De eerste jaren der Kaapsche leeskamer bewijzen, hoe ook met weinig middelen
veel kan worden bereikt, als slechts geestdrift en toewijding aanwezig zijn bij de
ondernemers.
In het jaarverslag over 1914, het eerste van haar bestaan, lezen wij:
‘Boekerij en leeskamer. Van deze twee is de leeskamer het meest
gezocht. Sedert het uitbreken van de oorlog is het bezoek zeer toegenomen
en de Nederlandse Koeranten verheugen zich in een grote belangstelling.
Men vindt onder de lezers verschillende nationaliteiten, wat een bewijs
is, hoe men de verslagen van de nieuwsbladen ener onzijdige staat
1) De tegenwoordige mevrouw W. Bloem-Maas te 's-Gravenhage, wier werk voor de
Boekencommissie, later afd. Boekverspreiding, algemeen bekend is.
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waardeert. De koeranten en tijdschriften welke wij tot nu toe hebben
kunnen aanbieden, ontvingen wij gratis van de, uitgevers, of van
belangstellende leden. Een woord van biezondere dank komt toe aan
Mevrouw E. Loopuyt, die de leeskamer gedurende de duur van de oorlog
heeft geabonneerd op de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Het aantal boeken der boekerij steeg, deels door aankoop, deels door
schenkingen, tot 674, terwijl er nog voor een waarde van ruim £ 5.- in
Nederland onafgezonden ligt. Uit de nalatenschap van de heer P. Koster
werd de boekerij verrijkt met de werken van Bilderdijk en Feith, terwijl
de heer A. Vrugtman, bij zijn vertrek, verschillende nieuwe werken aan
de boekerij ten geschenke gaf. Een welkom boek was ook: Het Gedenkboek
1813, een gift van mej. De Zwaan.
De gelezen tijdschriften zijn grotendeels naar de verdedigingsmacht
gezonden, alsmede een aantal oude boeken.
Van de boekerij maakten 51 leden ge-
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bruik, waarvan 27 Verbondsleden. De onkosten van de inrichting werden
voornamelijk gedekt door de maandelijkse bijdrage van onze afdeling en
een gift van £ 10.- van de Zuid-Afrikaanse Taalbond; ook ontvingen wij
van een on bekende het bedrag van. £ 2.-. In het vervolg zullen de onkosten
bestreden worden uit het saldo, groot £ 48: 15: 11 van het eertijds gestichte
Schoolfonds. Het bestuur is van mening, dat de leeskamer en boekerij
geheel vallen onder het doel, waarvoor dat Fonds indertijd opgericht is,
namelijk voor de bevordering van de Nederlandse taal en dat de gevers
van het kapitaal: het Hoofdbestuur van het A.N.V., de Z.A.S.M. en de
Nederl. Zuid-Afrik. Vereeniging deze bestemming volkomen zullen
goedkeuren (deze goedkeuring werd dan ook verleend). Verder valt nog
mede te delen, dat de zending boeken van de A.N.V. Boeken-Kommissie
te Rotterdam, door bemiddeling onzer Afdeling, aan het Meisjes Tehuis
“Spes Bona”, zeer gewaardeerd werd.’
Uit dit verslag bleek, dat de boekerij gestadig groeide. De Boekencommissie zond
86 boeken, de heer Van der Horst leende er 35, de redactie van Ons Land 45, de
secretaresse 40 en 30 werden aangekocht. Voor de kinderen was er gelegenheid om
op Zaterdag tusschen 11 uur en half één Nederlandsche kinderboeken te lezen waaraan
groote behoefte bestond.
In 1919 verhuisde de boekerij en leeskamer naar het Afrikaner-Koffiehuis, waarin
zij tot 1934 is gebleven om op 28 Augustus naar haar nieuw tehuis in Leliestraat 6
- een dwarsstraat tusschen Pleinstraat en Parlementstraat - te worden overgebracht.
Het bestuur, dat vele jaren door de afdeeling Kaapstad werd gevormd, werd in
1931 meer vertegenwoordigend lichaam, ook al omdat de overheid de boekerij
geldelijk steunde. De heer P. Ribbink, parlementsbibliothecaris werd voorzitter. Het
A.N.V. benoemde 3 leden, de heeren van Ginkel, H. Wigboldus en mevrouw E.M.C.
Loopuyt-Maas. De S.A.O.U. (Suid Afrikaanse Onderwijzersunie) benoemde mej.
De Waal2), de Afrikaanse Christelike Vrouwevereniging mevrouw C. Hofmeyr. Als
Penningmeester trad de heer A. Boeseken op.
Ofschoon wij niet alle namen van bibliothecarissen hebben kunnen terugvinden,
konden wij de namen opsporen van mejuffrouw W. Maas, mej. Esser, mevr. P.
Loopuyt, mej. C. Loopuyt, de heeren Wigboldus, du Toit en Vivier, mej. Bosman,
onder wier leiding de keuze in Afrikaansche boeken werd gedaan, mevrouw Kapteyn,
mevrouw Boeseken. Sedert Maart 1935 is mevrouw F.J. Engelmann bibliothecaresse.
Het aantal uitgeleende boeken (men betaalt 2 pennies per boek) bedroeg sedert de
stichting: 1914: 543; 1915: 356; 1916: 119; 1917: 638; 1918: 986; 1919: 1388; 1920:
1341; 1921: 1043; 1922: 912; 1923; 1443; 1924: 1644; 1925: 1825; 1926: 1569;
1927: 1093; 1928: 1074; 1929: 1622.
De 2000 boeken bereikte men in 1930 toen het aantal 2095 bedroeg. De cijfers
voor 1931 zijn 2172, voor 1932: 2033, voor 1933: 1776, voor 1934: 1834 en ten
slotte voor het afgeloopen jaar 1935: 2742. Lest best.
De leeskamer is tegenwoordig iederen middag behalve Zaterdag van 2.30 tot 5.15
geopend. Zaterdags des morgens van 10.30 tot 12.30 en sedert 13 Maart jl. op
Vrijdagavond van 7.30-9 uur. Het ledental bedroeg eind 1935: 77 d.w.z. behalve de
2) Na het overlijden van mej. De Waal in 1934 nam mejuffrouw Essie Malan thans Mevr.
Barnard, haar plaats in.
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A.N.V.-leden die als zoodanig lid van de leeskamer zijn. Het lidmaatschap bedraagt
zes shillings per jaar.
Wat de geldmiddelen aangaat kan het volgende worden medegedeeld. De gemeente
Kaapstad schenkt £ 35.-, de Kaapsche afdeeling A.N.V. £ 10.-, het Hoofdbestuur
van het A.N.V. £ 10.-, welk bedrag in 1935 om bezuinigingsredenen tot £ 5.- moest
worden verlaagd, de Ned. Z.-A. Vereeniging £ 5.-. Verder drijft de leeskamer
hoofdzakelijk op den steun welke de Provinciale Administratie te Kaapstad schonk
in 1935 ruim £97.-, waarbij nog komen de lidmaatschapsgelden, leesgelden en giften.
Op het oogenblik bezit de boekerij ruim 4000 deelen, waaronder 625 Afrikaansche
boeken.
De instelling, welke den naam draagt van Openbare Afrikaans-Nederlandse
Leeskamer en Boekerij (A.N.V.), valt wegens de provinciale en stedelijke sub-
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sidie geheel onder de bepalingen, welke voor elke andere openbare bibliotheek gelden.
Een drietal scholen in Kaapstad maakt maakt er gebruik van tegen betaling van £
1.- per jaar evenals kleine leeskringen te Nuwe Rus, Graaff-Reinet, Johannesburg.
enz.
Dat men na een aangenaam verblijf van 15 jaren in het Afrikaner Koffiehuis noode
van plaats verwisselde, is te begrijpen. Maar de verhuizing beteekende een verbetering.
Bij de opening van het nieuwe tehuis op 28 Augustus 1935 sprak mevrouw J.H.
Conradie, de echtgenoote van den administrateur van de Kaapprovincie een rede uit,
waarin zij o.m. zeide: ‘As dit ons erns is om ons taal te handhaaf en sy ontwikkeling
te bestendig, dan moet daar meer gelees wordt. Vir die Afrikaanse volk, wat besig
is om 'n eie literatuur op te bou, is daar oneindig baie hulp te vind deur meer
Nederlands te lees,’ en waardearend voegde zij daarbij, ‘dit is 'n voorreg vir die
Afrikaanssprekende om voortdurend sy taalkennis aan te vul en die Afrikaanse taal
te verrijk uit Nederlandse bron.’
Buiten de universiteiten is er in de Kaapprovincie nergens een boekerij, die zoo
goed voorzien is van Hollandsche boeken naast de Afrikaansche, die voor de
ontwikkelde Afrikaner toegankelijk zijn, terwijl er leesstof in overvloed is voor hen,
die naar ontwikkeling zoeken.
Hier zij dus dank uitgesproken, aan mevrouw Bloem-Maas en mevrouw Loopuyt,
die na de stichting de, belangen van deze A.N.V.-boekerij met doorzettingsvermogen
en toewijding zijn blijven behartigen en aan zooveel andere dames en heeren, die
hen daarbij steunden.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
AFDEELINGSBESTUREN EN LEDEN!
Leest het belangrijke programma van de beide Groepsdagen te Middelburg
op 22 en 23 Mei a.s. en neemt U voor er aan deel te nemen.

Amerika
Nederlandsch krantenleven in de Vereenigde Staten van Amerika.
De ‘Standard-Bulletin’ te Grand Rappids Mich
Meer dan 200.000 Nederlanders hebben zich in de 19de en 20ste eeuw in de
Vereenigde Staten neergezet. Een grootdeel dezer stamgenooten leeft verspreid over
vrij wel alle Staten der Republiek, hoewel de meesten uiteraard in het Noorden en
Midden-Westen. Een kleiner deel - vooral het godsdienstige element onder deze
landverhuizers, met name de Afgescheidenen - is groepsgewijze verhuisd en heeft
tal van koloniën ‘geplant’, eerst in Wisconsin, Michigan en Iowa, later ook in Kansas,
Nebraska en de Dakotahs. Vooral onder deze Nederlandsche landverhuizers, tevens
kolonisten, ontstond al spoedig de wensch naar een eigen Nederlandsche pers. De
geschiedenis dezer pers heb ik uitvoerig beschreven in mijn werk ‘Nederlanders in
Amerika’. (dl. I, blz. 478-490, dl. II, blz. 472-496).
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Te Sheboygan in Wisconsin verscheen in 1849 het eerste Nederlandsche blad De
Sheboygan Nieuwsbode, welke echter ook buiten den Staat Wisconsin werd gelezen,
n.l. in Michigan, Illinois en Iowa. Aanvankelijk democratisch, werd het blad later
republikeinsch en bij die gelegenheid omgedoopt in ‘De Nieuwsbode, orgaan der
Nederlanders in Noord-Amerika’, als hoedanig het tot 1858 bleef bestaan. Sedert
dien zijn er tal van andere bladen opgericht en weer verdwenen. Tot de oudste, nog
bestaande bladen behooren De Grondwet, opgericht in 1860 te Holland in Michigan,
een conservatief republikeinsch nieuws- en advertentieblad en Pella's Weekblad,
opgericht in 1861 te Pella, Iowa, een democratisch en godsdienstig getint nieuwsen
advertentieblad. Beide zijn weekbladen. Daarna volgen onder de nieuws
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bladen De Volksvriend te Orange City in Iowa, opgericht in 1874 als een
republikeinsch en sterk orthodox nieuws- en advertentieblad en de Standard Bulletin
te Grand Rapids in Michigan, republikeinsch en christelijk gereformeerd nieuws- en
advertentieblad. Ook deze beide zijn weekbladen; de Standard-Bulletin is tweetalig.
Dit laatste blad vierde onlangs zijn zestigjarig jubileum en gaf daartoe een speciale
‘6Oth anniversary edition’ uit, een nummer door zijn bijzondere herdenkingsartikelen
van bijzondere, ja van historische waarde. Enkele dezer artikelen werden in een
daaropvolgend nummer voltooid.
Een viertal medewerkers dezer beide nummers bleken goede bekenden; ik had de
heeren tijdens mijn verblijf te Grand Rapids (en te Chicago) meermalen mogen
ontmoeten en vraaggesprekken met hen mogen voeren. In de eerste plaats noem ik
mijn ouderen vriend de onvermoeide Dr. Henry Beets, die een belangwekkend
overzicht geeft van de nieuwsbladen, welke achtereenvolgens te Grand Rapids zijn
verschenen, een onderwerp, dat onzen zendingsdirecteur en geschiedschrijver der
Nederlandsch-Amerikaansche Chr. Ger. Kerk ten volle is toevertrouwd. Het eerste
Engelsche blad verscheen te Grand Rapids in 1837 als ‘The Times’, het eerste
Nederlandsche blad De Stoompost in 1858 (1859). Het werd uitgegeven door Quintus,
een man, die eerder de Sheboygan Nieuwsbode had gesticht, maar later naar Grand
Rapids verhuisde. De Stoompost bleef slechts zeven jaar bestaan. Later stichtte
dezelfde Quintus nogmaals een blad De Nieuwe Courant (1884), welke evenmin
succes had. Intusschen waren ook tal van andere bladen te Grand Rapids - een waar
krantengraf - gesneuveld: De Lantaarn, De Honingbij, De Christen Werkman e.a.
Anderen volgden later: Stemmen uit de Vrije Hollandsche Gemeente, De Stem des
Volks, De Banier des Volks, De Geestelijke Wandelaar, de Yankee Dutch, het eerste
tweetalige blad en andere vooral orthodoxe blaadjes.
Van meer blijvende beteekenis werd te Grand Rapids het thans jubileerende blad
De Standaard, uitgegeven sedert 1875 door J. van Strien en Dennis Schram, onder
redactie van den zeer bekwamen Dr. Isaac Verwey.
In 1918 kocht M. Berghage het blad en vereenigde het met 't blad The Bulletin,
dat hij in 1914 had opgericht. Sedert verschenen beide bladen vereenigd als een
tweetalig weekblad Standard-Bulletin ten behoeve van ‘the thrifty class of the city
and prosperous farmers of the rural routes’. De voortdurende medewerking van den
voormaligen chr. geref. volksvertegenwoordiger Hon. Ate Dijkstra en een zeer
uitvoerige rubriek ‘Church news and items of interest’ maken het voor geloovig
Nederland in Grand Rapids een aantrekkelijk, veel gelezen blad.
De andere bijzondere medewerkers, op wien ik boven doelde, zijn de heeren ‘dean’
Albert J. Rooks, die een belangwekkend overzicht geeft van het ontstaan en den groei
van Calvin College, de trots onzer christelijk gereformeerde geloofsbrieven in
Amerika, en Samuel Rancks, directeur van de Openbare Bibliotheek te Grand Rapids,
welker geschiedenis hij hier uitvoerig beschrijft. Tenslotte de heer J.H. Hoekstra te
Chicago - Roseland, wiens pennevruchten eerder reeds in Het Oosten te Paterson
N.J. en Onze Toekomst te Chicago Ill. verschenen en thans een onderdak in ‘de
Standaard’ blijken te vinden. Hierover echter later.
J.v. HINTE
VRAAG OM INLICHTING
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
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Mej. Renée Van der Auwera, vroeger Hubert Krainsstr. 38, Brussel.
W.C. de Wit, vroeger Villa Hermosa, Tabasco (Mexico).
***
NEDERLANDSCHE CURSUSSEN IN DUITSCHLAND
Ingekomen bijdragen: A.L. de B.K., Amsterdam, f 2.50; S.W. de C.,
Bloemendaal, f 5.-; Afd. Wageningen A.N.V., f 5.-; Afd. Oost-Zeeuwsch
Vlaanderen A.N.V. f 5.-; Groep Nederland A.N.V., f 25.-; Mevr. A. W.-v.
H., Oegstgeest f 2.50.
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Nederland
Groepsvergadering en groepsdag te Middelburg op vrijdag 22 mei
en zaterdag 23 mei 1936.
De Groepsvergadering zal aanvangen op 22 Mei te 2 uur n.m. in de Societeit St.
Joris (Balans), ter behandeling van het rapport der Propaganda-Commissie Oudendijk
- Kroon - Goedhuys. Daarna volgt:
De Groepsdag. 4½ uur n.m. Ontvangst ten stadhuize door Burgemeester M.
Fernhout, waarna bezichtiging van de Abdijgebouwen.
7 u.n.m. Gemeenschappelijke maaltijd.
8½ u.n.m. Rede van Z.Exc. Mr. J.A. de Wilde, Minister van Binnenlandsche Zaken.
De avond zal worden opgeluisterd door het Westkappelsche Zangkoor, bestaande
uit meisjes en jongens in Walchersche kleederdracht; het stadhuis zal worden verlicht.
23 Mei, 10 uur v.m. Aanvang rijtoer door Walcheren, per auto of autobus. Bezoek
aan Veere, het kasteel Westhove, Domburg (Koffiemaal), Westkappelsche Zeedijk,
Zoutelaude en Vlissingen.
Einde 4 uur n.m. te Middelburg.
***
Aan de Afdeelingen van Groep Nederland worden de reiskosten (3de kl. spoor) en
zoo noodig de verblijfkosten, voor één afgevaardigde vergoed. Het bestuur verzoekt
dringend aan de afgevaardigden, een bewijs van hun benoeming als zoodanig, ter
vergadering over te leggen.
In verband met het tijdig zorg dragen voor logies te Middelburg verzocht het
bestuur vóór 1 Mei aan den Secretaris schriftelijk te willen berichten wie aan
vergadering en groepsdag wenscht deel te nemen. Aan de afdeelingen daarbij nog
het verzoek de namen der deelnemers te willen Vermelden.
Afdeelingen, die zulks verzuimden, worden verzocht dit nog ten spoedigste te
doen.
D. ROESSINGH VAN ITERSON, Secr. Ruychrocklaan 94, 's-Gravenhage.

Kort verslag van de Groepsvergadering, gehouden op 4 April 1936,
te Rotterdam
Vertegenwoordigd waren 13 van de 31 afdeelingen; 7 leden van het Groepsbestuur,
1 lid van het Hoofdbestuur, 17 niet-stemgerechtigde leden en de Administrateur van
het Verbond waren eveneens aanwezig. De 17 belangstellende leden waren afkomstig
uit: Rotterdam (6), 's-Gravenhage (7), Brussel (1), Haarlem (1), Dordrecht (1),
Middelburg (1).
De Voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom en stelde vast
dat het A.N.V. zijn aandeel heeft in de opleving van het nationaliteitsgevoel, welke
den laatsten tijd te bespeuren valt. Vervolgens begroette spr. den heer J.P.J. Wierts,
toonkunstenaar te 's-Gravenhage die eerstdaags zijn 70sten verjaardag zal vieren.
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Bij de behandeling van het verslag van de Groepsvergadering van 16 November
1935, gehouden te Dordrecht, werden de volgende wenschen geuit: dat de verslagen
der vergaderingen voortaan uiterlijk nà 6 weken zullen worden rondgezonden; dat
bij de Regeering nogmaals zal worden aangedrongen op het verklaren tot nationalen
feestdag van 24 April (geboortedag van Willem van Oranje); dat op 24 April a.s. een
radiorede zal worden gehouden en algemeen de vlag zal worden uitgestoken ter
herdenking van Willem van Oranje; en dat het rapport van de Onderwijs-Commissie
A.N.V. spoedig zal worden bekend gemaakt. Besloten werd aan de nationaal gezinde
vereenigingen in Nederland een zendbrief te richten, met het verzoek er toe mede te
werken om op 24 April a.s. algemeen de vlag uit te steken. Over het voornemen, aan
de Regeering nogmaals te verzoeken 24 April blijvend tot nationalen feestdag te
verklaren, zal het gevoelen van genoemde vereenigingen gevraagd worden. Na het
aanbrengen van eenige verbeteringen, werd het verslag van de Groepsvergadering
daarna goedgekeurd. Het Jaarverslag van den secretaris werd eveneens goedgekeurd,
waarbij de Voorzitter er bij alle afdeelingen op aandrong hunne jaarverslagen tijdig
bij den Secretaris in te dienen.
Nadat Mr. J.F. Hijmans, namens de Geldelijke Commissie, eenige inlichtingen
had verschaft op het verslag van die commissie, werd de Rekening en Verantwoording
over 1935 goedgekeurd, met dank van den Voorzitter aan den Penningmeester en
aan de Geldelijke Commissie. Het voorstel tot wijziging van den rooster van aftreden
der bestuursleden werd goedgekeurd, waarna Prof. Dr. Z.W. Sneller als bestuurslid
werd herkozen, terwijl Dr. J.G.A. Kattenbusch en Z.Exc. W. Lasonder tot nieuwe
leden van het bestuur werden gekozen, bij schriftelijke stemming. Daarna werd
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Prof. Sneller met algemeene stemmen tot Ondervoorzitter gekozen.
De heer K.E. Oudendijk, lid van de Propaganda-Commissie (ingesteld na de
Groepsvergadering van 16 November 1935) deed vervolgens mededeelingen over
het rapport dier Commissie van 3, welk rapport eerstdaags aan het bestuur zal worden
aangeboden. De Voorzitter deelde mede dat dit rapport op de Groepsvergadering te
Middelburg in Mei a.s. behandeld zal worden.
De motie der afd. Utrecht inzake de radio-rede op Oudejaarsdag 1935 werd
toegelicht door den heer F. Kroon. Na een uitvoerige bespreking, waaraan
verschillende personen deelnamen, werd deze motie, na 2 maal gewijzigd te zijn
door den afgevaardigde, van Utrecht, verworpen met 11-6 stemmen en 2 stemmen
blanco. Besloten werd echter, dat het bestuur een brief zal richten aan het
Hoofdbestuur waarin de bezwaren, in de motie neergelegd, tot uiting zullen worden
gebracht.
Bij de Rondvraag noodigde Mr. H.G.W. Worst (Amsterdam) tot een bezoek aan
de Palmpaasch-Tentoonstelling, welke helaas op denzelfden dag als deze vergadering,
in de hoofdstad geopend werd. Verder deelde deze spreker mede dat het A.N.V. alle
nationaal gezinde vereenigingen in Amsterdam te zamen had gebracht; als eerste
uiting van deze samenwerking, zal een gezamenlijke viering van den geboortedag
van Prinses Juliana op 30 April a.s. plaats hebben. De heer Lasonder verzocht namens
de afd. 's-Gravenhage om de Nederlandsche Taalen Letterkundige congressen weder
in te stellen, waarop geantwoord werd dat zoowel bij het Hoofdbestuur, als in
Vlaanderen, plannen bestaan om deze congressen te doen herleven.
De heer J.P.J. Wierts dankte den Voorzitter voor zijn vriendelijke woorden bij de
opening gesproken. De heer W. Mensonides (Brussel) ontwikkelde bezwaren tegen
het veroordeelen van de rolprent Helden-Kermis ende overdreven strijd tegen vreemde
woorden; en beval aan het Verbondsorgaan beter leesbaar te maken. Spr. vond geen
bijval.
Met een woord van dank aan de afdeeling Rotterdam voor de ontvangst, sloot de
Voorzitter om 3.15 uur n.m. de vergadering.
Aan de gemeenschappelijke koffietafel in den daktuin van Hotel Atlanta, heette
Prof. Sneller, namens zijn afdeeling, de aanwezigen welkom.
Na afloop der vergadering bezochten de leden van het A.N.V. het Museum
Boymans onder leiding van den directeur, den heer D. Hannema, waarvoor de
Voorzitter in hartelijke woorden, na afloop van den rondgang, bedankte.
D.R.v.I.

Afdeelingen
Amsterdam.
Palmpaasch herleefd!
De Afd. Amsterdam van het A.N.V. heeft met groote energie zich het lot aangetrokken
van de in de hoofdstad kwijnende palmpaasch-viering. Het succes is boven
verwachting groot geweest; het is gelukt talrijke vereenigingen, die tot nu toe ieder
op eigen gebied werkten, onder de nationale vlag van heit Verbond te vereenigen,
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optochten van duizenden kinderen met palmpaaschjes werden gehouden, prijzen
uitgeloofd en een belangwekkende tentoonstelling van palmpaschen uit het geheelee
land, werd ingericht.
Het is onze bedoeling in dit verband vooral op twee punten de aandacht te vestigen.
Allereerst op het feit dat hier het Verbond leiding heeft weten te geven aan den
opkomenden drang tot het opnieuw naar voren brengen van oude volksgebruiken,
den drang van dezen tijd tot terugkeer naar eenvoud en natuur.
Dat het A.N.V. dit heeft gedaan is verheugend, want daardoor werd tot nu toe
hoofdzakelijk plaatselijke folkloristische arbeid van personen een vereenigingen,
geplaatst in het nationale kader, waardoor dit alles, als uiting van Nederlandsche
volkscultuur, een wijderen en meer levenden zin heeft ontvangen.
En vervolgens mag niet worden voorbijgezien dat deze daad der Amsterdamsche
afdeeling het Verbond en de Verbondsgedachte nader heeft gebracht bij grooten en
niet alleen intellectueele kringen van ons volk, die anders nauwelijks of in het geheel
niet door het Verbondswerk worden beroerd.
De vlag van het A.N.V. is geen vaak geziene gast in de Amsterdamsche Jordaan
en de naam van het Verbond is geen vaak gehoorde klank in Ootmarsum, Weert of
Schiermonnikoog!
Dat - wederkeerig - ook het maar al te vaak te sterk verintellectualiseerde
Verbondswerk daarbij slechts winnen kan, is duidelijk.
Ook de aantrekkingskracht van het Verbond voor volk en jeugd kan er in dezen
tijd slechts door toenemen.
In wetenschappelijk-volkskundig opzicht is vooral de tentoonstelling van belang
geweest - getuige o.a. de groote belangstelling van het Openluchtmuseum te Arnhem,
waarheen vele der ingezonden palmpaaschen zullen verhuizen.
Slechts één opmerking. Wij hopen dat, wanneer het volgend jaar, zooals de plannen
zijn, dit palmpaaschfestijn op nog grootetr schaal zal worden herhaald, het onderzoek
zich ook zal uitstrekken over Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen tot Duinkerken of
Boulogne eenerzijds
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- en anderzijds langs de Oost-Friesche kust tot Embden of zelfs Bremen.
Het A.N.V., dat de Dietsche cultuur-eenheid wil bestudeeren en bewust doen
worden, mag zeker een onderzoek als dit, dat zoo zeer de eigenlijke volksaard

raakt, niet bij de Staatsgrenzen doen ophouden. Ook uit wetenschappelijk oogpunt
zou b.v. het voorkomen van palmpaschen van het Friesche of het Saksische type
belangrijke aanwijzingen kunnen geven omtrent samenstelling en begrenzing der
bevolking van Vlaanderen. Teneinde daarvan een denkbeeld te geven, drukken wij
hierbij af een kaart van Nederland, waarop zijn aangegeven de plaatsen uit welke
voor de tentoonstelling palmpaschen ontvangen zijn. Duidelijk vallen daarbij te
onderscheiden het Friesche type (langs de kust) en het Saksische type (in het Oosten
van het land). Het oorspronkelijk Frankische deel der bevolking echter kent de
palmpaasch in het geheel niet.
Ook in dit opzicht is er voor het Verbond nog baanbrekend werk te doen, waartoe
de Amsterdamsche daad een prachtig geslaagde eerste poging was. G.

Neerlandia. Jaargang 40

119

Walcheren gewonnen
Zoo is dan eindelijk de stille slaap van de Middelburgsche schoone krachtig gestoord.
Deze afdeeling van het A.N.V. zou aan beteekenis winnen door de intrede in
Middelburg van den nieuwen burgemeester, den heer Fernhout, lid van het
Groepsbestuur. En waarom zou Middelburg achterblijven in opgetogen verbondsleven
bij andere deelen van het aloude gewest Zeeland, dat mede de grondslagen legde
voor het Nederlandsch cultureele imperium, door zijn handel in vroeger eeuwen
gedreven over alle deelen der wereld?
En zou de vonk der andere Zeeuwsche afdeelingen niet overslaan naar de hoofdstad,
die reeds te lang een gezond A.N. Verbondsleven moest ontberen?
Het was dan ook geen wonder dat onder de krachtige leiding van den heer Fernhout
werd teruggegrepen naar de geschiedenis van een der deelen van den Nederlandschen
Stam, welke ook in Zeeland veler harten sneller deed kloppen.
Zoo kon op 1 April - dien gedenkwaardigen dag in Neêrlands historie - de grootste
zaal van Middelburg amper de talrijke aanwezigen bevatten, die op waren gekomen
om een rede van Zijne Excellentie Dr. H.D. van Broekhuizen, Gezant der Unie van
Zuid-Afrika over ‘Kijkies in die Geskiedenis van Suid-Afrika’, aan te hooren.
De zaal was feestelijk versierd met vlaggen en palmen, die, met de keurige
uniformen van medewerkende padvindsters en padvinders, de aanwezigen reeds
terstond in de goede stemming brachten.
Onder de talrijke gasten bevonden zich naast den Commissaris der Koningin, Jhr.
Mr. J.W. Quarles van Ufford, vele militaire en civiele autoriteiten uit geheel
Walcheren.
De leider van den avond, de heer Fernhout, zette op uitnemende wijze doel en
beginselen van het A.N.V., juist voor deze tijden, uiteen in een opwekkende rede,
welke gevolgd werd door een tweetal verzen van het schoone Transvaalsche volkslied,
toen hij Z. Exc. Dr. van Broekhuizen het woord verleende.
En zoo klonk dan diens krachtig Zuid-Afrikaansch woord, doorspekt met vele
aardige anecdoten, door de zaal. Hierin was gevlochten een warm pleidooi voor het
A.N.V., zoodat zeker mede hier het gevolg van was dat in de pauze zich een kleine
veertig nieuwe leden opgaven, waarmede de grondslag was gelegd voor den
toekomstigen bloei van de Middelburgsche afdeeling, die thans, behalve uit de stad,
reeds talrijke leden uit de omliggende gemeenten van heel Walcheren wist te winnen.
Op 22 April werd de eerste ledenvergadering gehouden, waar een bestuur werd
gekozen, dat in het volgende nummer vermeld zal worden, en waar de toekomstige
werkzaamheden werden besproken.
Met ongeduld wacht thans de uit haar slaap herrezen schoone op de velen, die
ongetwijfeld den Groepsdag, welke dit jaar in Middelburg wordt gehouden, binnen
haar veste zullen bijwonen.
Mr. P.D.

O.Z. Vlaanderen
Ook in den winter 1935-'36 heeft de afd. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen een deel van
haar taak gezien in het organiseeren van bijeenkomsten voor leden en belangstellende
niet-leden, waarbij de Verbondsgedachte positief op het eerste plan werd gesteld.
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Daarbij wordt gepoogd, aandacht te schenken aan het geheele stamgebied, en wij
gelooven dat onze leden dit op prijs stellen. Voor niet-leden waren dergelijke
bijeenkomsten vaak de aanleidende oorzaak om zich als lid op te geven. Wij mogen
thans aan de volgende bijeenkomsten, dezen winter gehouden, herinneren:
1. Lezing van Mr. F. Dieleman, Middelburg, over: ‘Zeeuwsch-Vlaanderen,
verleden, heden en toekomst’. Het resultaat van veel studie en speurzin was in deze
boeiende voordracht saamgebracht. Mr. D. heeft zijn hoorders een beeld gegeven
van het land waar zij wonen, wijzende op den bloei van vele steden in dit deel van
het oude Vlaanderen (Sluis, Aardenburg, Sint Anna-ter-Muiden, Axel, Hulst); op de
nauwe betrekkingen, gedurende eeuwen, met dat Vlaanderen; op den strijd tegen
Spanje die hier door Roomsch en niet-Roomsch eendrachtig werd gevoerd; op den
steun dien de Oranjes aan dit gebied voor en na hebben geschonken (o.a. door de
gift van een millioen gulden van Koning Willem I voor het kanaal tusschen Gent en
Terneuzen. Bij dit alles moest worden opgemerkt, dat de gouden eeuw aan dit gebied
vrijwel spoorloos voorbij ging; men deed in Den Haag niets voor deze landen, liet
het onderwijs in handen van afgedankte lakeien en maakte de aanduiding ‘wingewest’
tot een naam met veel inhoud.
Na een blik op het heden geworpen te hebben, stippelde spreker enkele lijnen uit
die naar zijn oordeel van groot belang zijn voor de toekomst; meer algemeene
ontwikkeling op alle terreinen, ook voor den landbouw; het waarnemen van de kansen
die er zijn voor de industrie, en de belangen van Terneuzen als havenstad.
2. Lezing van den Vlaamschen dichter Vercnocke over den grooten Diet-
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scher Cyriel Verschaeve, van wiens werk en strijd ons een beeld werd gegeven
waaruit de grootheid van deze figuur duidelijk aan 't licht kwam. Verschaeves leven
van dienstbaarheid voor den Dietschen stam werd ons geteekend, waarna de spreker
uit des dichters werk enkele bladzijden voordroeg. Het was een bijeenkomst, waaraan
de aanwezigen met genoegen zullen terug denken.
3. Lezing met film en lichtbeelden, door dhr. Jhr. de Jong van Beek en Donk over
Suriname. De geringe belangstelling die wij tot nu toe aan Suriname konden wijden,
sproot meer voort uit de moeilijkheid om hiervoor een bekend spreker bereid te
vinden; met de lezing van Jhr. de Jong van Beek en Donk is die achterstand echter
volledig ingehaald. Spr. heeft in een vlot en helder betoog een beeld gegeven van
Suriname, zooals alleen iemand wiens liefde tot volk en land krachtig en zuiver is,
dat doen kan. In de merkwaardige geschiedenis van Suriname trof ons bijzonder een
kenmerkend feit uit de historie der Nederlandsche Republiek. Suriname werd door
de vloot van Abraham Crijnssen voor Zeeland veroverd! Zóó onafhankelijk waren
de Vereenigde Provinciën van elkaar; zóó zeer meende ieder eigen weg te kunnen
gaan! Slechts met moeite verkreeg op den duur de Republiek het haar uiteraard
toekomende gezag. Zulke feiten verklaren veel zwakheden in de Nederlandsche
geschiedenis. De lichtbeelden tijdens de lezing hebben het gesproken woord
verduidelijkt, en de film voegde daaraan nog vele goede beelden toe. Wij kunnen de
Afdeelingsbesturen opwekken, zich met Jhr. de Jong van Beek en Donk te Vlissingen
in verbinding te stellen opdat ook elders de leden van het Verbond van deze
spreekbeurt kunnen genieten.
A.L.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
B. van Eysselsteijn,

Letterkundige,
Lijsterbesstraat 133,

's-Gravenhage.

Gouverneurlaan 602,

's-Gravenhage.

Kanaalweg 22,

's-Gravenhage.

Joh. L.C. Torn Jz.,
Mej. E. Hardenberg,
Opg. door den heer C.v. Son,

Dordrecht.

K. Weert, Zuiderpark 13,

Groningen.

Opg. door Dr. D.M. de Vries,

Groningen.

Mej. A. van Dixhoorn,
Lange-Kerkstraat 74,
Opg. door Mej. G. Bauwens,

Ter Neuzen.
Ter Neuzen.

Anton R. Harmsen,
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Amstelkade 1,

Amsterdam.

Mevr. S. Nuwenhuis-v. d. Rijst,
Heinzestraat 25,
H.N.P.J. Berkhout, Spui 21,

Amsterdam.
Amsterdam.

Allen opg. door den heer M. Goldenberg,
Amsterdam.
Ir. D. van Ketwich,
Wilhelminastraat 66,

Ginneken.

Opg. door het Bestuur van Afd. Breda.
H. Krekel Jr.,
Mathenesserlaan 475,

Rotterdam.

Opg. door den heer H.v.d. Schoor
de Boer, Schiedam.
G.P.J. van Alkemade,
Voorschoterlaan 112a,

Rotterdam.

Sonmanstraat 105a,

Rotterdam.

E. Evaraerts,
H. Kuypers, Kon.-Emmapl. 9,

Rotterdam.

Mevr. E.M. van Oudgaarden,
Rochussenstraat 213b,

Rotterdam.

Allard-Piersonstraat 16a,

Rotterdam.

Mevr. M.v.d. Poel-Logger,
Mevr. A.C. Ribbink-v. d. Schalk,
Oostzeedijk 213,

Rotterdam.

Mevr. de Wed. J.A.M. Vuylsteke-Dolk,
Schiedamscheweg 5,
C.M. Wap, v.-Vollenhovenstr. 27,

Rotterdam.
Rotterdam.

Mej. C. van Weerelt,
Ged. Karnemelkshaven 16, Rotterdam.
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Rotterdam.

Groep Vlaanderen.
Ir. H.C.W. Faure,
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Kasteel Cantecroy,

Mortsel.

Opg. door den heer Willie Pijl, Wilrijk.
K. de Vleeschouwer,

Edeghem.

Opg. door den heer C.J. Schoenmaeckers,
Boom.
Verhulst, Kroonlaan 218,

Elsene.

Joz. Walckiersz, Advocaat,
Van-Lintstraat 69,

Anderlecht.

Strijbos, Overvloedstraat 48,
St. Joost ten Oode.
Gilis, Engelandstr. 60, St. Gillis-Brussel.
Tanghe, Mellerystraat 60.

Brussel.

De Wilde, Huart-Hamoirlaan 81,

Brussel.

Mej. U. Kramer,
Wijngaardstraat 12-16,
Karel Crispeels, Tervuerenl. 254,

Brussel.
Brussel.

Allen opg. door het Bestuur van
Tak Brussel.

Buitenland.
S. Konijn, Grävlingsvägen 42,
Appelviken bij Stockholm.
H. Heijbroek, Värtavägen 15, Stockholm.
Beiden opg. door den heer J. Rippe,
Stockholm.
Isaak P. van Dijke, Hotel Astor,
New York.
Opg. door het Bestuur van
Afd. Nieuw-Nederland.
Wekt Uw kennissen op tot bezoek aan de Alg. Ned. Kunsttentoonstelling.
(Zie ook blz. 3 van het omslag!).

Neerlandia. Jaargang 40

121

Kunst als Nationaal Cultuurbezit
Te midden van de vluchtige verschijnselen van den dag, het vele dat bestemd is na
kortstondige belangstelling voor goed aan de vergetelheid te worden prijs gegeven
en spoorloos te verdwijnen, is waarachtige kunst voor een volk een blijvend
cultuurbezit, dat niet alleen zijn waarde als beschavings-centrum bepaalt, maar een
onuitputtelijke bron is van geestelijk genot voor geslacht na geslacht.
Wij, Nederlanders, mogen ons gelukkig prijzen, dat ons land te dien opzichte een
wereldvermaardheid geniet, dat de grootmeesters der Nederlandsche kunst ons land
een eereplaats hebben verzekerd in de rij der cultuurvolken en dat veel van wat zij
schiepen in de musea te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam en verschillende
provinciesteden, als kostbaarheden in een schrijn, zorgvuldig wordt bewaard en
jaarlijks honderdduizenden vreemdelingen naar het lage land bij de zee trekt.
Daarbij beschikt Nederland over een staf van Museumdirecteuren, die steeds in
de weer zijn om de hun toevertrouwde kunstschatten te bewaken, te conserveeren
en zoo mogelijk te vermeerderen. En nimmer laten zij af van pogingen om de
kunstgevoeligen van heinde en ver te nooden en de leeken te leeren wat een goed
kunstwerk den beschouwer aan geestelijk genot te schenken heeft. Te dien opzichte
zijn onze musea geen mausolea, maar levende en groeiende organismen in het
cultuurleven van ons volk. En verheugend is, dat met aardsche goederen gezegende
leden van dat volk door schenkingen de waarde, belangrijkheid en aantrekkelijkheid
der nationale kunstverzamelingen herhaaldelijk en op zoo onbekrompen wijze
verhoogen.
De lezer voelt waar we heen willen: onze stem mee doen klinken in het koor van
hen, die Sir Henri Deterding, een der handelskoningen van de wereld, voortgekomen
uit ons volk, hulde brengen voor zijn nieuwe vorstelijke gift aan de voornaamste drie
Nederlandsche musea.
Reeds vroeger, in 1926, had hij zijn
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naam verbonden aan Vermeers beroemd ‘Straatje’ en in 1929 aan Terborchs
‘Briefschrijfster’, waarvan de aankoopsommen alleen reeds een bezitter tot een
vermogend man zouden stempelen. En thans nu hij zijn 70sten verjaardag in nog
goede gezondheid mocht vieren, heeft hij zich opnieuw den dank der natie verworven
door een meesterwerk van Gerard Dou en een zeer belangrijk buitentafereel van
David Teniers, uit Münchens Pinacotheek afkomstig, aan Boymans te schenken en
het Mauritshuis te verrijken met een zeldzame Jan Steen (oorspronkelijk deel
uitmakend van de verzameling Six), een meesterlijk kabinetstukje van Frans van
Mieris de oude en een prachtig zeegezicht van Jan van Cappelle.
En deze nieuwe daad van onbaatzuchtigen burgerzin, voor het minst van voorname
altruïstische eerzucht, heeft Sir Henri bekroond door het Rijksmuseum te doen deelen
in de verrassing met een Vischmarkt van Adriaen van Ostade en een der
meesterwerken van Aert van der Neer, met de belofte van een latere schenking, die
niet minder, eer meer dan 15 schilderijen zal omvatten, welke hij nu nog liever wat
op zijn buitengoed in Engeland behoudt.
Wij hebben in de eerste week na het tentoonstellen der drie Haagsche aanwinsten
eens een kijkje genomen in de benedenachterzaal van het Mauritshuis, de enorme
belangstelling van landgenoot en vreemdeling voor deze juweeltjes der Nederlandsche
schilderkunst kunnen waarnemen, de bewonderende blikken van velen gezien, de
deskundige opmerkingen gehoord bij het aanschouwen der bewonderenswaardige
miniatuurschildering, die Jan Steen in zijn Oesteretend vrouwtje, niet grooter dan
een handpalm, voor de eeuwen vastlegde, zich onbewust dat hij een meesterwerk
schiep, dat na eeuwen een vermogen zou vertegenwoordigen en een magneet voor
de kunstwereld zou zijn.
Met dergelijke schenkingen worden ook kunstwerken, die in tijden van
onverschilligheid voor de hoogste cultuurgoederen van een volk over de grenzen
gingen, weer binnen de landpalen teruggebracht en ook om die reden is haar waarde
niet licht te overschatten.
De heer Deterding heeft met zijn nationale daad een traditie voortgezet, want hij
had voorgangers in mannen als Boymans, die zijn naam aan het Rotterdamsche
schilderijenmuseum verbond, aan Düpper, aan het echtpaar Drucker, die het
Rijksmuseum met een schitterende verzameling schilderijen uit de Haagsche en
Gooische school begiftigde. Ook heeft de Londensche maecenas tijdgenooten en
navolgers. Wij denken aan wijlen Dr. A.J. Domela Nieuwenhuis, den heer D.G. van
Beuningen te Rotterdam en het echtpaar Koenigs te Haarlem, wier namen men onder
menig belangwerk kunstwerk in Boymans kan lezen; aan de Van Heeks, die het
Twentsch Museum te Enschede in het leven riepen, aan den heer Henri van Abbe,
die Eindhoven pas een modern museum schonk.
Al deze kunstzinnige Nederlanders hebben beseft, dat openbaar bezit van eigen
kunst voor een volk en zijn aanzien in de wereld zoo oneindig veel meer waard is
dan persoonlijk eigendom en dat hun materieel bezit aldus werd omgezet in geestelijk
kapitaal, dat rente op rente tot in het oneindige belooft op te leveren.
Moge hun voorbeeld anderen tot navolging prikkelen.
v.S.
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Leden van het A.N.V. denkt aan de Junitentoonstelling in het Stedelijk
Museum te Amsterdam. Gij hebt tegen halven prijs toegang.
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Verovering van Koetsjin

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XXXVIII.
Al vóór Koetsjin gevallen was had Van Goens onderhandelaars naar verschillende
naburige staatjes gezonden om met deze verdragen te sluiten tot het verkrijgen van
den alleenhandel in peper tegen vastgestelde prijzen en was daarbij over het algemeen
naar wensch geslaagd. Ook met den radja van Travancoor werd later, na eenige
moeilijkheden, een dergelijk verdrag betreffende den peperuitvoer en den handel in
opium gesloten, tevens een verbond van eeuwige vriendschap. Men wist den radja
nog een dienst te bewijzen door als bemiddelaar op te treden bij moeilijkheden met
naburige rijkjes.
Bij een verdrag met den Noordelijken buurman van Koetsjin, den Zamorin van
Kalikoet, werd bepaald, dat als compensatie voor zijn welwillende houding, het
tegenover Koetsjin gelegen eiland Valpien aan zijn rijk zou worden toegevoegd. Aan
den wensch van den Zamorin, dat Koetsjin zou worden teruggebracht in den toestand
vóór het Portugeesche bewind, toen hij eenig gezag over dat rijk had uitgeoefend,
werd door Van Goens, om staatkundige redenen, niet voldaan. Dit heeft men in
Kalikoet nooit vergeven, ook al werd Kranganoor aan dit rijk afgestaan.
Wijl het voor de controle op den peperhandel met het binnenland noodig was, dat
deze geheel over de haven van Koetsjin werd geleid, streefde Van Goens er naar den
toestand in het rijk geheel te beheerschen. Het liep de Compagnie mee, dat de
kroonpretendent nog vóór de kroning kwam te sterven; zijn neef, die toen tot zijn
opvolger werd verkozen, werd door Van Goens zelf de kroon op het hoofd gezet.
Die kroon was versierd met het wapen der Compagnie; de afhankelijkheid van den
vorst werd zoo op onmiskenbare wijze tot uitdrukking gebracht.
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Nadat van Goens ook nog de betrekkingen met eenige naburige rijkjes,
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Hendricus Adrianus Van Reede tot Drakesteyn.

Poerakhad*), Mangat, Kailong en Vadakkumkur op bevredigende wijze had geregeld,
vertrok hij naar Ceilon, het voorloopig bevel overlatend aan Jacob Hutstaart, die het
in 1663 overgaf aan Ludolf van Coulster, het eerste afzonderlijk opperhoofd van
Malabaar. Dit bleef echter tot den ambtskring van Van Goens, het gouvernement
van Ceilon, behooren.
Tot de mannen, die zich bij al het, in korten tijd volbrachte, omvangrijke werk
bijzonder onderscheiden hebben, zoowel op militair als op politiek gebied, behoorde
in de eerste plaats Hendrik Adriaan van Reede tot Drakesteyn, van hetzelfde
Utrechtsche geslacht, waartoe ook de beroemde Godard Baron van Reede Ginkel,
graaf van Athlone en baron van Agrim, tijdgenoot en vriend van den
Koning-Stadhouder Willem III behoort. Van Reede, reeds als jongen van 14 jaar
naar zee gegaan, had als luitenant op de vloot van Van Goens geplaatst, door zijn
buitengewone bruikbaarheid de aandacht van deze getrokken en was bij allerlei
moeilijke opdrachten als het ware zijn rechterhand geweest. Van Goens heeft dan
ook jaren lang zijn diensten hoog gewaardeerd en van die waardeering herhaaldelijk
*) Poerakhad, dat - niettegenstaande het in 1642 met dat rijkje gesloten verdrag - de zijde der
Portugeezen had gekozen, werd eerst getuchtigd; een zich daar bevindende Engelsche factorij
werd opgeheven.
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in berichten aan de Regeering te Batavia doen blijken. In die goede verhouding kwam
verandering toen Van Reede, na eenige jaren op Ceilon werkzaam te zijn geweest,
in 1669 werd benoemd tot ‘Commandeur van Malabaar’, echter niet ondergeschikt
aan Van Goens, maar rechtstreeks onder het bevel van de Hooge Regeering. Wellicht
is die benoeming, welke Van Goens zeer geprikkeld heeft, een gevolg geweest van
een intrige en heeft daarbij de bedoeling voorgezeten de goede verstandhouding
tusschen deze beide krachtige mannen te verstoren.
In dat geval is men er uitstekend in geslaagd; want men heeft de trouwe vrienden
tot doodsvijanden gemaakt. Botsingen op principieel gebied konden, waar de inzichten
van deze sterke persoonlijkheden op menig gebied uiteen liepen, niet uitblijven. Bij
Van Goens, van kind af aan in de Compagnie groot gebracht, hoe ruim van blik en
breed van opvatting ook, woog het geldelijk belang van de Compagnie, zooals hij
het inzag, het zwaarste. De aristocraat Van Reede beschouwde zich echter in de
eerste plaats als het hoofd van het gewest, boven alles voor den plicht gesteld dat tot
ontwikkeling te brengen.
Autocratisch van aanleg, zich gevoelende als een verlichte despoot, trad hij daarbij
vaak trotsch en aanmatigend op, en heeft zich zoodoende en ook door zijn
meedoogenlooze strengheid tegen alle plichtsverzuim, onnoemelijk veel vijanden
gemaakt. Zijn niet altijd strikt vasthouden aan het monopoliestelsel, zijn groote
uitgaven tot verbetering van de vestingwerken, voor het stichten van mooie gebouwen
en tuinen en tot verfraaiïng van zijn residentie, hebben aanleiding gegeven tot
aanvallen op zijn
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beleid van de zijde van zijn vroegeren chef Van Goens en zijn vele andere vijanden,
waarbij zelfs zijn eerlijkheid werd in twijfel getrokken.
In een memorie aan de Regeering, geschreven in 1677, kort nadat hij het bewind
in Malabaar had neergelegd, is hij tegen die beschuldigingen opgekomen, en heeft
daarin omgekeerd kritiek uitgeoefend op het beleid van Van Goens op Ceilon, waar
hij door zijn vroegere werkzaamheden aldaar, ook goed met de toestanden bekend
was. Aan het slot schreef hij de merkwaardige woorden: ‘Zoo wij nu in de landen,
die wij van de Portugeezen gewonnen hebben, de volken niet beter en zachter dan
zij, maar nog erger regeeren, dan zullen zij zeker niet nalaten ook anderen tegen ons
tot hunne hulp in te roepen, gelijk zij met ons tegen de Portugeezen gedaan hebben’.
Zeer in 't kort moge hier de verdere geschiedenis van dezen buitengewonen man
volgen. Voor meer uitvoerige mededeelingen moge ik verwijzen naar de sympathiek
geschreven artikelen van Prof. P.J. Veth in ‘De Gids’ van 1887 en van S. Kalff in
‘Elsevier's Maandschrift’ van 1905 ‘De Maecenas van Malabaar’.
Na zich in 1677 te Batavia tegen de

Plant uit de ‘Hortus Malabaricus’

aantijgingen van zijn vijanden verdedigd te hebben, is hij als commandant eereer
retourvloot naar het vaderland terug gegaan. Aldaar heeft hij zich, behalve aan andere
werkzaamheden, gewijd aan de uitgave van zijn beroemde boek, de ‘Hortus
Malabaricus’. Dit reuzenwerk op plantkundig gebied in 12 deelen, met 794 platen,
bevattende beschrijvingen van tallooze, op Malabaar en ook wel elders voorkomende
boomen, kruiden en andere gewassen, heeft hij in hoofdzaak gedurende zijn verblijf
in Malabaar samengesteld. Verschillende Europeesche en ook Indische geleerden,
plantenkenners en teekenaars hebben hem daarin bijgestaan; ook Indische vorsten
hebben er aan medegewerkt door in hunne tuinen planten te doen aankweeken. Van
de, in de Latijnsche taal, verschenen uitgave zijn twee deelen door Dr. Abraham Pott
in het Nederlandsch vertaald onder den titel ‘De Malabaarsche Cruythoff’.
In 1684 is Van Reede weder naar Indië onder zeil gegaan als Commissaris-Generaal
der Heeren XVII, met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent misbruiken,
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Ceilon, Malabaar, Soerate, Coromandel en Benggala. Hem was een zeer uitgebreide
volmacht verleend. Onderweg heeft hij de Kaap aangedaan en is na een verblijf van
eenige maanden naar Ceilon gezeild, waar een van zijn eerste daden is geweest het
uit zijn ambt ontzetten van Rijcklof van Goens den Jongere, den zoon van zijn
vroegeren beschermer en vriend. De reden, waarom hij dit gedaan heeft, is nooit met
zekerheid bekend geworden. De Regeering te Batavia heeft geen termen gevonden
Van Goens schuldig te verklaren. In December 1686 is deze naar het Vaderland
vertrokken en op die reis overleden. Zijn afzetting heeft een zeer pijnlijken indruk
gemaakt en is door velen Van Reede hoogst kwalijk genomen.
Bij de verdere onderzoekingen zijn Van Reede en zijn toegevoegde commissarissen,
met ijzeren hand, en volgens sommige - ook hoogstaande - tijdgenooten niet altijd
rechtvaardig te werk gegaan. Havart doet in zijn ‘Op- en ondergang van Coromandel’
daaromtrent uitvoerige mededeelingen. Het aantal geschorste ambtenaren was zoo
groot, dat Van Reede spottenderwijze werd genoemd ‘Jan Schorsal, die ons al
schorsend regeert’. Men was doodsbang voor hem, en toch is hij, als vroeger gezegd,
er niet in geslaagd de misbruiken op afdoende wijze uit te roeien.
Tijdens zijn verblijf in Benggala in 1687 heeft Van Reede een reis met een
gezantschap gemaakt naar den Groot-Mogol Aurengzebe, die toen juist het rijk van
Golconda onderworpen had, en heeft hij voor de Compagnie belangrijke
handelsvoordeelen weten te bedingen.
Daarna is hij naar Coromandel getogen, waar hij geruimen tijd gebleven is. Een
van zijn voornaamste werken aldaar is geweest het overbrengen van de residdentie
van den gouverneur van Paliakata naar Negapatnam.
Hij heeft die stad tot een sterke vesting gemaakt, naar het voorbeeld van de door
Coehoorn aangelegde vestingwerken om Naarden; daarbinnen een prachtige woning
voor den gouverneur en verblijven voor de bedienden. Ook hierop hebben zijn
vijanden een scherpe kritiek uitgeoefend en hem verspilling van compagniesgelden
verweten, even als vroeger te Koetsjin.
In 1691 is Van Reede naar Soerate gegaan, om ook op dat kantoor met
onderhoorigheden een onderzoek in te stellen. Hij heeft de stad echter niet bereikt,
maar is onderweg op zee, na een kortstondige ziekte overleden. Er is wel beweerd,
dat hij vergiftigd is; daarvoor is echter het bewijs niet geleverd. Zijn familie heeft te
Soerate, waar hij met groote praal is begraven, een prachtig
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Het grafgedenkteeken voor Van Reede tot Drakesteyn te Soerate.

grafmonument voor hem opgericht, dat nog bestaat en een van de voornaamste
bezienswaardigheden van de stad vormt.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)

Groepsdagen te Middelburg.
Hoewel het verslag dezer Groepsdagen, 22 en 23 Mei, eerst in het Julinummer kan
verschijnen, willen wij bij het ter perse gaan van het Juninummer toch reeds
vaststellen, dat ze, dank zij veler medewerking, uitmuntend geslaagd zijn, en dat ze
een krachtige herleving van het Verbond, in het bijzonder in Zeeland, beteekenen.
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Vlaanderen
Toestanden in Vlaanderen
Dat de kultureele en sociale toestanden in Vlaanderen op verre na nog niet normaal
kunnen worden genoemd, ook nu nog niet, meer dan een eeuw na de afkondiging
van de Belgische Grondwet en bijna twintig jaar na de plechtige koninklijke belofte
van ‘gelijkheid in rechte en in feite’, door koning Albert, eerst aan het front en, na
den wapenstilstand, in het Parlement te Brussel, afgelegd, weten alle lezers van
‘Neerlandia’, die ook wel eens hun blikken over de rubriek ‘Vlaanderen’ laten gaan.
Over deze misstanden zijn reeds vele boekdeelen en duizenden geschriften en
dagbladartikelen geschreven en toch is daarover nog niet alles gezegd. Het veld, door
de Vlaamsche volksbeweging bestreken, is zoo uitgebreid, dat een synthetische
voorstelling van het onrecht en de miskenning, waaronder het Vlaamsche volk, bij
gebrek aan voldoende stambewustzijn, gebukt blijft gaan, zeer moeilijk is te geven.
Door den dagelijkschen strijd ziet men veel te veel de boomen en veel te weinig het
bosch. Toch weten enkele Vlaamsche voormannen, af en toe, een mijlpaal in den
grond te slaan en van den stand van zaken een treffende voorstelling te geven.
Zoo de bekende Gentsche hoogleeraar, tevens voorzitter van het Comité der
Jaarlijksche Bedevaarten naar de Graven aan den IJzer, prof. dr. Frans Daels, die
onlangs voor de microfoon van den Belgischen radio-omroep zijn meening gaf over
den huidigen toestand van de Vlaamsch-kultureele beweging.
Wijzend op den nood om de Vlaamsche stellingen met vernieuwde kracht en
hardnekkigheid te verdedigen, zeide prof. dr. Daels o.m.:
‘Wenscht men eenige feiten uit de laatste jaren of maanden?
Vlaamsche volksmandatarissen bedelen bij verkiezing de stemmen af in
het Vlaamsch en verkoopen deze stemmen in het Parlement in het Fransch.
Reeksen ministeries zijn gevallen en reeksen ministers zijn heengegaan
om beuzelarijen of om persoonlijken wrok tegenover elkaar, om
geldkwesties of om nog wat anders. Nooit is een ministerie gevallen of
geen enkel minister heengegaan, omdat het Vlaamsche volk een nieuwen
kaakslag kreeg.
Een minister verkiest een openingszitting van de Vlaamsche universiteit
met geheime “Sûretê”, gendarmen te voet en te paard, en een staat van
beleg, liever dan de Vlaamsche vlag in de universiteit te brengen.
Sedert vijf en twintig jaren vragen de Vlaamsche wetenschappelijke
congressen het inrichten van Vlaamsche wetenschappelijke akademies.
Er zijn akademies, die op 24 uren tijd kunnen worden ingericht bij
eenvoudig ministerieel besluit. Geen enkel Vlaamsch minister heeft het
aangedurfd. Maar intusschen hebben Waalsche ministers nog verder nieuwe
Fransche akademies in België bijgesticht.
De eerste doordrijvende aktie tot redding van het Vlaamsche volk en tot
intimidatie van Brussel, is uitgegaan van het volk zelf, van de Vlaamsche
oudstrijders, die reeds het IJzeroffer hadden gebracht en niet eens op
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Vlaanderens' intellectualiteit mochten rekenen. God zij dank, de banden
die aan den IJzer werden gesmeed en die verbroken waren tusschen volk
en intellectualiteit, zijn nu weer hersteld.
De vrijstaande Vlaamsche intellectueelen komen eindelijk met volle rijen
terug naar het volk. Het is uit met de lange betoogen, de gestyleerde
gebaren, de juridische knepen, de diplomatische streken. Alle Vlaamsche
mannen, die iets kunnen door hun economischen invloed, door hun kennis,
door hun idealisme, beantwoorden den noodkreet van Vlaanderen. Zij
willen allen hun volk leiden’.
En verder verklaarde prof. Daels nog, antwoordend op de vraag: ‘Wat willen de
Vlamingen?:
Hun vaders waren geen lafaards: hun moeders waren geen sletten. Zij
willen eerbied voor hun Vlaamsche geschiedenis.
Op officieele feesten doen hoog-officieele menschen zich omringen van
Vlaamsche vlaggen, spreken van Vlaamsch volksrecht en zingen “de
Vlaamsche leeuw”; maar Vlaamsche burgemeesters worden afgezet omdat
zij de leeuwenvlag uithangen op het gemeentehuis en geen Vlaamsche
vlag mag haar intrede doen in de Vlaamsche universiteit. De Vlamingen
willen klaarheid.
Een universiteit, die niet Vlaamsch is van kultuur en Vlaamsch van streven,
en waarvoor de “Fraternellen” benoemingen kunnen eischen, is geen
Vlaamsche universiteit. De Vlamingen willen eerlijkheid.
De Vlaamsche graven aan den IJzer werden tijdens den oorlog, midden
in het
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Vlaamsche bloedoffer, geschonden. De Vlaamsche zerken van de IJzer
werden na den oorlog door officieele diensten verbrijzeld. De Vlamingen
willen officieel rechtsherstel.
De Vlamingen willen het einde van de komedie van de halve maatregelen
en van de halve menschen. Zij willen niet langer het meest geduldige volk
van de wereld zijn.
Het nu wakker wordend en zelfstandig ageerend Vlaamsche volk zal niet
meer toelaten dat de strijd tot integrale Vlaamsch-nationale herleving zou
worden verlamd door het loodgewicht van de slapenden, door de
kruiperijen van de baatzuchtigen, door de politieke spitsvondigheden van
diplomaten. De Vlaamsche beweging is te midden en door de
ineenstortingen van de laatste maanden, plots over heel de lijn geworden
een nationale beweging. De Vlamingen willen niet langer een Vlaamsche
bevolking van België zijn; zij willen het Vlaamsche volk zijn.’

Bij het tweede lustrum van het Vlaamsch Economisch verbond.
De viering van het tweede lustrum van het Vlaamsch Economisch Verbond, welke
onlangs te Brussel plaats had, heeft den vorm aangenomen van een algemeen
Nederlandsche of Dietsche betooging inden besten zin van het woord. Algemeen
Nederlandsch of Dietsch was deze viering, niet alleen door het feit, dat een reeds tot
vrij hoogen bloei gebrachte Vlaamsche groepeering, staande buiten allen partijgeest,
ineen atmosfeer van ware sympathie en gegrond vertrouwen in de toekomst, de tiende
verjaring van haar oprichting mocht gedenken, maar ook, en vooral, door de
aanwezigheid, naast vele vooraanstaande Vlamingen, o.w. een paar ministers, van
den Zuidafrikaanschen gezant, dr. Van Broekhuizen en verschillende
vertegenwoordigers van het Noordnederlandsche intellect en bedrijfsleven. Het waren
trouwens niet alleen Vlamingen en in de eerste plaats het wilskrachtige tweemanschap
voorzitter Steverlinck en secretaris dr. Bessem, die, eerst op de academische
vergadering en later aan den feestdisch, het woord namen. Ook het
Noordnederlandsche woord kwam tot zijn recht, dank zij de rede van prof. H.A.
Kaag, directeur van het Economisch-Technologisch Instituut te Tilburg, de heer J.B.
Vink, voorzitter van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in België en andere
sprekers en tafelredenaars, terwijl dr. Van Broekhuizen alle aanwezigen - de
Vlaamsche ministers dr. Van Isacker en mr. De Schrijver niet uitgezonderd - onder
de bekoring bracht van zijn zangerig Afrikaansch en zijn krachtig redenaarstalent.
Bij deze laatste toespraak en ook bij de rede van den heer De Baerdemaker, voorzitter
van tak Brussel van het V.E.V., pleitend voor een nieuw Vlaamsch Economisch
leven in de Belgische hoofdstad, kwam de Dietsche geest, die deze viering
beheerschte, het best tot uiting.
Dr. Van Broekhuizen zeide - en deze woorden gingen den Vlamingen naar het
hart - dat hij met groote belangstelling den strijd volgt, door Vlaanderen thans feller
dan ooit gestreden. In de geschiedenis van Zuid-Afrika is er veel dat Vlaanderen
moed kan geven. In wat hij zelf, als rebel, heeft beleefd, ligt bovendien voor
Vlaanderen menige les besloten. Wat president Steyn eens zeide is overal waar: ‘De
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taal van den overwinnaar, in den mond van den overwonnene, is de taal van een
slaaf’.
Een woord van minister Herzog, door dr. Van Broekhuizen, aangehaald, lokte
eveneens een ovatie uit. Spreker herinnerde aan zekere feiten, die den generaal er
toe gebracht hadden liever uit de regeering te gaan, dan aan zijn Zuidafrikaansch
ideaal te verzaken. Zoo gebeurde het dan ook dat generaal Herzog eens, op een
mesthoop staande, het rondom hem verzamelde volk moest toespreken. ‘Ik ben liever
op een mesthoop bij mijn natie’, zeide Herzog, ‘dan in het paleis van de grooten
tegen mijn natie’.
Velen die, alleen met den mond, van hun liefde voor stam, volk en taal getuigen,
zouden zich aan voorbeelden als deze mogen spiegelen en het is de leiding van het
Vlaamsch Economisch Verbond, na al wat zij in de tien jaren van haar bestaan
volbracht, als een nieuwe verdienste aan te rekenen, dat zij te Brussel een uiting van
Grootnederlandsch stamgevoel, als deze lustrumviering ten slotte toch was, mogelijk
wist te maken’.
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Zuid-Afrika
Briewe uit die Ou Vrystaat
Die Hollander in Suid-Afrika
In Pretoria verskyn daar 'n Hollands Weekblad - teenswoordig slegs eenmaal in die
veertien dae! - wat Nederlands as voertaal handhaaf en probeer om die Hollanders
in Suid-Afrika saam te bind. Gelukkig is die Redakteur 'n verstandige man en is hy
nie kleinsielig teenoor Afrika en die Afrikaner nie. So het hy laaste jaar b.v. hom
beywer om die spesifiek-nasionale Dingaansfees deur die Hollander gemeenskap te
laat vier. Tog meen ons dat hy op die verkeerde pad is. Nou dat hy 'n stap verder
gaan en pleit vir 'n Bond van alle Nederlandse Verenigings in die Unie, neem ons
die vryheid om 'n waarskuwing te laat hoor. Daar is sulke verenigings in Pretoria,
Johannesburg, Bloemfontein en Kaapstad. Lede daarvan is Nederlanders,
oud-Nederlanders en hulle betrekkinge, waaronder ettelike Afrikaners en ook persone
van andere nasionaliteit.
Die ander nasionaliteite het hier ook hulle eie verenigingslewe. So kry mens hier
en elders die ‘Sons of England’, die ‘Caledonian Society’ en die ‘Deutsche Verein’.
Hoekom sal die Hollanders in Suid-Afrika dan ook nie bymekaar staan in afsonderlike
groep nie. Die antwoord lê voor die hand: Engelse, Skotte en Duitsers kom hier as
vreemdelinge teenoor die Afrikaners, Nederlanders is hulle stamgenote. Dit is 'n
verskil van betekenis. Jammer genoeg, dat dit in die verlede nie altyd ingesien is nie.
Verwydering tussen wat feitlik bymekaar hoort, is daarvan die gevolg gewees. Wyle
Dr. N. Mansvelt, vóór die tweede Vryheidsoorlog Superintendent van Onderwys in
die S.A. Republiek, het verstaan wat noodig was: hy het sy uit Holland ingevoerde
skoolmeesters, in letterlike sin ‘die boer op’ gestuur, sodat hulle Afrika en die
Afrikaner kon leer ken en - waardeer. ‘Onbekend maak onbemind’. Dis moeilik om
te skat hoeveel nut die paar honderd onderwysers stilweg gestig het. In alle geval
het hulle daarin geslaag om Holland se goeie naam hier te vestig.
Daarteenoor het daar 'n aansienlike getal immigrante uit Nederland hier gekom,
wat in Kaapstad, Pretoria, of Johannesburg bly sit het en - Hollanders gebly het, of
- nog erger: verengels het, en so vir die Nederlandse en Suid-Afrikaanse kultuur
verlore gegaan het. Deur uit die hoogte op Afrikaanse taal, sedes en gewoontes neer
te sien het hulle onberekenbare skade gedoen aan die goeie verhouding tussen die
twee afdelings van dieselfde stam. Om nou 'n Bond te stig van die apart-staande
Nederlandse Verenigings is niks anders as om die kwaad te bestendig. Aansluiting
by die Afrikaanse kultuurvereniging behoor die wagwoord te wees. Daar is 'n skone
roeping vir die landgenote van Jan van Riebeeck en Simon van der Stel, van
Changuion, adv. Hamelberg en Dr. Brilt. Dis die groot verdienste van die Algemeen
Nederlandse Verbond dat dit hom nie tot Nederland beperk nie. Dat dit Vlaanderen
en Suid-Afrika omvat, die hele Dietse Stam.
Dis inderdaad verblydend om te sien hoedat die Afrikaners nou begin aan te sluit.
Die Verbond het hier 'n grootse toekoms, maar om hier te aard, moet dit 'n Afrikaanse
kleur dra. Dis waar, op die oomblik bestaan in ons uitgestrekte Unie slegs twee
selfstandige afdelings, Kaapstad en Bloemfontein. Johannesburg en Potchefstroom
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het verdwyn. Wie gaan dit laat herlewe? En dan moet die ideaal wees: 'n Groep
Suid-Afrika van die A.N.V. As die honderde Nederlanders wat deesdae hierheen
immigreer, daar hulle kragte aan wil wy, sal hulle veel goeds doen vir Suid-Afrika,
hulle nuwe, vir Nederland, hulle ou Vaderland, en veral vir: NEDERLAND SUID-AFRIKA.
BLIKOOR.
Met groote instemming plaatsen wij dezen brief, welks opwekkelijk slot doet
hopen op een herleving van ons Verbond in Zuid-Afrika. In het hoofdartikel van het
Meinummer is nog eens in herinnering gebracht, welk een krachtige groep het land
van Jan van Riebeeck eenmaal in onze beweging vormde. Mogen onze vrienden in
Zuid-Afrika spoedig het voortouw nemen om Blikoors wensch, die ook de onze is,
te verwezenlijken.
RED.
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Afrikaners en hun taal op den Witwatersrand
Toen ik veertig jaren geleden Johannesburg binnenstoomde, was mijn indruk zeker
in een Engelsche stad te zijn gekomen. De goudstad, de hartader van den
Witwatersrand, was toen 10 jaar oud. Winkels, kantoren, mijnen, kranten, hotels, het
publiek, alles gaf den indruk van Engelsch, waarop alleen de ZASM (Ned.
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij) een uitzondering maakte. Afrikaners
woonden verspreid tusschen de hen omringende Engelschen. Een groot aantal
Nederlanders en enkele Afrikaners woonden in de voorstad Braamfontein nabij de
Zasmkantoren, werkplaatsen en goederenloodsen; op de ‘Bult’ stond het
‘recreatiegebouw’ voor het personeel. Hier alleen voelde men zich in een Hollandsche
omgeving.
De stichting van den tak Johannesburg van het Alg. Ned. Verbond, gevolgd door
de totstandkoming van de groep Zuid-Afrika, toen meer en meer plaatsen takken
kregen, was de aanval op 't Engelsche bolwerk. Met mijn thans overleden vriend
Jacobus Post en enkele anderen traden wij jongeren de Engelsche winkels binnen,
in onze taal wenschende bediend te worden en zetten deze beweging stelselmatig
voort, in de verwachting, dat daardoor behoefte zou ontstaan aan het in dienst nemen
van Afrikaanschsprekende bedienden. Men mocht onze poging toen goed bedoeld
noemen, een illusie, wie onzer zou hebben verwacht, dat wel na vele jaren, maar
toch eenmaal Johannesburg veroverd zou zijn voor de Afrikaners, ondanks den
groeienden invloed en de beteekenis van de Engelsche mijnen, wier werkzaamheden
en bedrijf hun stempel op de geheele omgeving drukken.
Het eerst drong sterk in de goudstad door de Federasie van Afrikaanse
kultuurverenigingen (FAK), welke 18/19 December 1929 op de Taal- en
Kultuurkonferentie te Bloemfontein was gesticht en haar zetel te Johannesburg
vestigde. Te Bloemfontein was de opmarsch begonnen met haar wapenspreuk:
‘Handhaaf en bou’. Haar eerste congres was de wapenschouw te Kaapstad op 21/3
December 1931, het tweede congres op 19/20 December 1934 in Johannesburg als
een mijlpaal in haar vijfjarig bestaan van handhaven en zaaien. Eenige namen van
leiders mogen hier genoemd worden. Allereerst de voorzitter dr. N.J. van der Merwe,
de schoonzoon van president Steyn, en L.M. Lombaard de secretaris. Dan prof. dr.
T.J. Hugo, prof. E.C. Pienaar, ds. W. Nicol, J.J. Jordaan, C.M. Booysen, mevrouw
E.G. Jansen en L.J. Erasmus. De secr. heeft thans de hulp gekregen van een assistent,
den heer drs. P. Meyer, die in Amsterdam studeerde en kort geleden in Johannesburg
is aangekomen.
Van wat er in Johannesburg wordt gedaan, weet de buitenwacht, vooral in
Nederland, maar weinig. Onze pers neemt soms een kort berichtje over, maar hoe
de Afrikaner geleidelijk den Witwatersrand verovert, is voor de meesten een
openbaring, een verrassing, iets ongelooflijks. Het begon reeds met de inwijding van
een Afrikanerhuis te Johannesburg: ‘Rusoord’*) op 1 Juli 1932. Door samenwerking
van Afrikaners op den Rand kreeg de Afrikaansche gemeenschap een waardig punt
van samenkomst in Rustoord, waar voortaan alle vergaderingen van
Afrikaanschsprekenden werden gehouden. Het is gelegen op den hoek van Harissonen Presidentstraten in de Beckettgebouwen. De geheele derde verdieping is ter
beschikking gekomen voor 16 kantoren. Daar zijn o.a. gevestigd de Transvaalsche
*) De Afrikaansche spelling is aldus.
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Onderwijzersvereeniging, de Handhaversbond, de Fak, het Helpmekaar college enz.
De ruime zaal ‘Russoord’ biedt gelegenheid om ververschingen te verkrijgen, en
niet alleen leden, maar alle Afrikaanschsprekenden zijn welkom in dit Mekka van
het Afrikanerdom, in de Engelsche goudstad, waar de Afrikaansche ziel meer dan
ooit is ontwaakt en tot uiting gekomen.
De Fak met zijn meer dan 100.000 leden en 400 aangesloten vereenigingen
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is een factor, waarmede rekening gehouden moet worden.
Na Johannesburg kreeg Benoni op den Rand een Afrikanertehuis, dat geestig
‘Uitspan’ is genoemd en 1 April 1933 werd geopend door den heer L.J. Erasmus,
‘commandant generaal’ van den Handhaversbond en stichter van ‘Rusoord’. ‘Uitspan’
met zijn koffiehuis is een verzamelplaats van de Afrikaners van Benoni, Springs,
Boksburg, Brakpan enz. op den Witwatersrand.
De Fak zit in Johannesburg niet stil. Eind 1935 is in Rustoord, onder leiding van
ds. W. Nicol een samenkomst gehouden tot stichting van een Schakelcomité van
Afrikaansche vereenigingen in de goudstad, teneinde nauwere samenwerking tusschen
de plaatselijke Afrikaansche vereenigingen te Johannesburg en in den omtrek te
verkrijgen. Ds. Nicol noemde de ‘cementeering’ van Afrikaners een groote
gebeurtenis, niet alleen voor Johannesburg, maar ook voor heel Zuid-Afrika, want
Johannesburg en de Witwatersrand heeft de dichtste samenleving van Afrikaners
binnen een beperkt gebied, meer dan een ander deel van het land. De Fak groeit
voortdurend. Meer en meer lichamen sluiten zich aan. Bij tientallen tegelijk.
Het Schakelcomité beoogt het gezamenlijk optreden tot handhaving en bevordering
van de Afrikaansche taal, de bescherming en den opbouw van eigen nationale cultuur,
de behartiging van andere aanverwante zaken en om als schakel tusschen de Fak en
de samenstellende vereenigingen te dienen. Alleen in Johannesburg zijn een 40-tal
Afrikaansche vereenigingen en instellingen en men rekent dat de Rand wel 70.000
Afrikaners telt!
Thans heeft de FAK een nationale kultuurraad gesticht uit vertegenwoordigers
van al de groote Afrikaansche organisaties in het land, welke het uitvoerend comité
van de FAK zal bijstaan, eens per jaar vergaderen en in breede lijnen aangeven, in
welke richting er moet worden gewerkt. In dezen nationalen Raad nemen plaats de
S.A.O.U. (Suid-Afr. Onderwyzers Unie), de Cultuurunie Loesaka, de Afrikaansche
Kultuurunie Gwelo (Rhodesië), en Kenia de Helpmekaar van den O.V.S., de Ned.
Ger. kerk O.V.S. Vrouwevereniging, de Ned. Ger. of Herv. kerk Transvaal, de
Transvaalse Onderwyzers, de A.T.K.V.*) van Spoorwegen en Havens, de
Suid-Afrikaanse Akademie vir taal, lettere en Kuns, de Afr. Nat. Studentebond, de
Voortrekkers de Suid-Afr. Taalbond en de Kunstwedstrijd verenigingen.
Hoe de Afrikaansche cultuur te Johannesburg groeit, bleek in December weer uit
het verslag van de Afrikaanse Kultuurvereniging aldaar. Het aantal inschrijvingen
voor kunstwedstrijden steeg van 2717 tot 3185 (32%), het aantal deelnemende scholen
van 20 tot 66. Bij muziek nam het aantal inschrijvingen toe van 1579 tot 2218, bij
letterkunde van 837 tot 967. Allerwege een drang naar eigen cultuur.
Kultuurdagen worden sedert 1930 in heel de Unie gevierd en de goudstad wordt
niet vergeten. De eerste dan van dien aard was 1 Juni 1931, toen een geestdriftige
menigte van wel 3000 Afrikaners op het groote ‘Wanderers’ sportterrein waren
samengestroomd, de eerste maal in de geschiedenis van Johannesburg, dat zooveel
Afrikaners voor een niet-politieke bijeenkomst bijeen waren en waaraan 1200
Afrikaansche schoolkinderen met hun banieren met pakkende Afrikaansche leuzen
deelnamen.
De Spoorbond Helpmekaar maakt zich klaar om in Johannesburg 'n eigen gebouw
te stichten. Als men dan denkt aan de invoering van Hollandsche preeken (in
Kaapstad), Hollandsche namen op de straatborden, den ‘uitzaaidienst’ (omroep) in
*) Afrikaanse Taal- en Kultuur Vereniging.
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Afrikaansch, de Boekenweken, het Hollandsch bij de Verdedigingsmacht, de
liederenboeken, de schoolnamen (naar Afrikaansche helden en voormannen genoemd:
Danie-Theron-school, Dirkie-Uys-school, President-Krügerschool,
President-Pretoriusschool, Van-der-Merweschool, Generaal-Nicolaas-Smitschool,
Hoogenhoutschool, Voortrekkersschool, enz.), aan de toeneming van het aantal
Hollandsche kerken aan den Rand en er een groot aantal middelbare
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en lagere scholen met Afrikaansch als voertaal zijn, welke hun invloed laten gelden,
aan het Afrikaansche tooneel, dan zal men gerust de toekomst kunnen tegemoet gaan,
ondanks een tentoonstelling in Britschen geest ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van Johannesburg in September van dit jaar.
Er zal uiterlijk veel Engelsch te zien en te hooren zijn in de stad, naar een
Nederlander (Johannes Rissik) genoemd en ontstaan op de door Afrikaners ontdekte
goudvelden, wat lang verzwegen was, maar thans is openbaar gemaakt.
De Afrikaansche geest is over Johannesburg vaardig geworden. Aan wie de
Witwatersrand behoort, zal het Afrikaansche volk zelf beslissen, het goud moge in
Engelsche zakken vloeien, de geest zal het gebied geheel veroveren.*)
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Afdeeling Boekverspreiding
Postrekening 149431.
Boekenhuis Laan 34.
In het tijdvak Januari tot Mei werden 230 kisten boeken verzonden, behalve de
maandelijksche pakjes tijdschriften aan verschillende zeemanshuizen, militaire
tehuizen, vereenigingen en instellingen in het buitenland.
Van de 230 kisten waren bestemd voor:
Onze onderafdeeling te Antwerpen 169 stuks, voor de VLOK (Vlaamsche
Opvoedings Centrale) te Kapellen 10, Zuid-Afrika 10, t.w. voor de Chaplin Hoër
skool te Gwelo, Rhodesië 2, het Ned. Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria 3, de
Unieverdedigingsmacht te Pretoria 1, Hoër Seunskool te Pretoria 1, de Nederlandsche
Vereeniging te Johannesburg 1, de Afrikaans-Nederlandse Leeskamer en Boekerij
A.N.V. te Kaapstad 1, de boekerij te Citrusdal, Heksrivier in de Kaapprovincie 1
kist. De Nederlandsche Bond in Duitschland ontving 4 kisten, onze vertegenwoordiger
pater Gantois te Watten (Fransch Vlaanderen) 2. De Sailor's Home te Aberdeen, de
Seamens Hospital te Greenwich, en de Dutch Homes te Charlton bij Londen ieder
1 kist. Naar Canada zonden wij aan de Dutch-Canadian Association te Chatham en
aan de John van Pruyn Library, onderdeel van de Public Library te Albany ieder 1
kist.
Naar Suriname werd 1 kist gezonden aan de pas opgerichte leesvereeniging
‘Helderlicht’ te Albina, naar Ned.-Indië 3 kisten aan zendelingen, wonende te
Oengaran en te Malang, 2 aan het Werkkamp van het Indo-Europeesch Verbond te
Soekaboemi en 2 aan de Willem-de-Zwijgerschool te Willemstad, Curaçao.
In Nederland gingen naar de Lichtschepen op de kust 5, naar zeemanshuizen te
Rotterdam en Amsterdam 10, naar het Hespitaalkerkschip ‘De Hoop’ 2, naar het
Gemeenteziekenhuis te 's-Gravenhage 4 en naar de Leerstoel van Z.-A. taal- en
letterkunde aan de universiteit te Amsterdam 1 kist.
De ophaaldienst in de stad breidt zich geleidelijk uit.
Er zijn tot heden, van 18 October 1902 af, 4881 kisten verzonden. Wij hopen tegen
September de 5000ste kist te verzenden.
*) De tak Johannesburg van het A.N.V. werd gesticht, op 19 Maart 1897 door de heeren Fred.
Oudschans Dentz, C. Temmerman, Joh. J.C. Leyds, H.J. Louw en J. de Vries. De groep
Zuid-Afrika kwam 14 Augustus 1897 tot stand.
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Wij wekken onze leden, die hun jaarbijdrage nog niet hebben voldaan, op deze
zoo spoedig mogelijk op onze postrekening te plaatsen en anderen, om ons
nationaal-cultureel werk te steunen met een jaarbijdrage. Helpt allen mede!
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.

Uit Bloemfontein.
Op kultureel gebied is daar lewe in die brouery in die Vrystaat. Eers 'n tentoonstelling
van skilderye (water- en olieverf) en houtsny-afdrukke van die bekende J.H. Pierneef.
Vlak daarop 'n Boekweek op tou geset deur 'n aantal verenigings, waaronder die afd.
A.N.V. Die doel om die Afr. boek met die Afr. publiek in aanraking te bring, is seker
bereik. Die Nederl. boek was ook verteenwoordig o.m. deur 'n sending van die
Kultuurhistories Instituut te Pretoria. 'n Pakkende slot was die opvoering van ‘Het
Hoogste Recht’ van Ina Boudier-Bakker.
BLIKOOR.
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Afdeelingen
's-Gravenhage en omstreken
Op 19 Maart j.l. hield de Afdeeling haar voorjaarsvergadering, waarin tot bestuurslid
herkozen werden de volgens rooster aftredende leden: Z.Exc. W. Lasonder, Ir. J.F.
van Hoytema, mej. Mr. K.J. de la Parra en mr. H. Hardenberg. Tot nieuw bestuurslid
werd gekozen de heer B. van Eysselsteijn.
Na afloop der vergadering hield dr. M.A. van Weel, eerelid der Afdeeling, een
lezing over: ‘Letterkundige Critiek’.
Spr. ving zijn lezing aan met uiteen te zetten, dat critiek geen wetenschap is. Reeds
in de Middeleeuwen komt critiek voor, zooals Jacob van Maerlant in zijn ‘Der Naturen
Bloeme’ bewijst. De critiek, zooals wij die nu kennen, is echter van veel later tijd.
De herroeping van het Edict van Nantes (1685) dwong vele Hervormde Franschen
er toe, naar de gastvrije Republiek der zeven Vereenigde Gewesten uit te wijken. In
de tijdschriften, die de uitgewekenen hier gingen uitgeven, namen de opstellers ook
letterkundige critiek op, maar zeiden niet veel van Nederlandsche werken. Dit
prikkelde de Nederlanders tot de oprichting van een eigen tijdschrift, dat in 1692
onder den naam Boekzaal van Europa verscheen.
Spr. gaf hierop een overzicht van de in den loop van den tijd verschenen
tijdschriften, om te eindigen met een uiteenzetting over het huidige taalbederf,
waardoor menig boek of artikel in zijn taal meer een staalkaart van vier talen dan
echt Nederlandsch is. Voor de jeugd geeft dit aanleiding tot verwarring. Vandaar ten
deele de aanhoudende klachten over het slechte onderwijs in onze moedertaal. Volgens
het oordeel van spr. ligt hier in onzen tijd een mooi veld voor onze letterkundige
critiek, die er zich heusch niet voor behoeft te schamen, indien ze de pijlen van haar
vernuft ook eens op woordenkeus en stijl onzer huidige letterkundige voortbrengselen
richt.
***
Op 26 Maart j.l. heeft de heer Ben van Eysselsteijn voor leden en genoodigden
der Afdeeling zijn laatste tooneelwerk ‘De Gendarm van Europa’ voorgedragen. Met
groote aandacht volgden de talrijke aanwezigen het op boeiende wijze voorgedragen
stuk. Dit stuk, tot grondslag hebbende het legendarisch voortbestaan van tsaar
Aexander I, belicht in een mengeling van romantiek en werkelijkheidproblemen,
welke die van onzen tijd raken. Onze Nederlandsche tooneelletterkunde is niet rijk.
Blijkens het hartelijke applaus, waarmede den schrijver aan het slot hulde werd
gebracht, mag zij met deze nieuwe aanwinst geluk gewenscht worden.

Rotterdam
30 Maart hield Prof. Dr. B.H. Molkenboer O.P. een voordracht over Erasmus. Spreker
achtte het een voorrecht om in de geboortestad van den grooten humanist over hem
te mogen spreken. Te zijnen opzichte neemt spreker een eigen standpunt in, na een
ernstige studie van zijn werken, zijn leven en vooral van zijn tijd, waarvan Erasmus
een kenmerkend vertegenwoordiger was. ‘Het Herfsttij der Middeleeuwen’, welke
een crisis was in zedelijk en dogmatisch opzicht, besprak Prof. Molkenboer zeer
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uitvoerig. Tegenover al het moeilijke en negatieve van dezen tijd, stond ook iets
positiefs. Men wendde zich zóó volledig af van de gothiek en het bestaande, dat men
voor de toekomst weer teruggreep naar de klassieken der oudheid. De tijd van
humanisme en renaissance, met het latijn als voertaal, was aangebroken.
Vervolgens vertelde spr. van Erasmus' veelbewogen leven, zijn studiejaren, het
voortdurend reizen en trekken in Europa; zijn werken en geschriften en van de groote
vriendschap met Thomas Moore. Uitvoerig stond hij stil bij de aanvankelijke
samenwerking met Luther, welke weldra in bittere vijandschap veranderde. Tenslotte
is de groote geleerde vereenzaamd in Bazel gestorven.
Een juist oordeel over deze markante figuur te vellen is moeilijk. Hij, die critisch
als weinigen was, kan tenslotte niet op veel toegevendheid rekenen, maar spreker
erkent zijn goede bedoelingen. Hij schimpte op alles en allen, van wien hij tevens
profijt trok. Hoe scherp tegenover anderen was hij voor zich zelf week en
overgevoelig. Toch was hij een groot mensch, van enorme beteekenis. Zijn Latijnsche
meesterpen was onuitputtelijk. De zuivering van veel misverstanden is mede aan
zijn invloed te danken. De eindrekening is toch nog altijd goed geweest.
Dr. K.F.O. James heeft den spreker, mede namens het zeer talrijk en aandachtig
gehoor, ingeleid en dank gezegd.

Utrecht
De afdeeling Utrecht e.o. heeft, evenals - sinds 1933 - elk jaar, ook op 24 April 1936
den geboortedag van Prins Willem van Oranje, den Vader des Vaderlands, herdacht
in eene bijeenkomst, waar mej. Dr. Paulina W. Havelaar uit Ede sprak over ‘Willem
van Oranje, Marnix en de val van Antwerpen’.
Naar hare meening kan 1585 eerder
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dan 1672 als het ‘rampjaar’ in de geschiedenis van de Nederlanden worden
aangemerkt. Omdat de onheilen in dit tijdsgewricht een onmiddellijk gevolg waren
van den dood van den Prins, houdt eene beschouwing van hetgeen het verlies van
hem voor de Nederlanders beteekende in, tevens een hulde aan zijne nagedachtenis.
Na uitvoerig de gevolgen te hebben geschetst, welke 's Prinsen dood had voor
Antwerpen, het Zuiden en het binnenlandsch beleid en de krijgsvoering in de
Nederlanden, wees zij er verder op, dat Marnix geen verrader was, maar evenmin
een zelfstandig karakter had. De dood van zijn meester ontnam hem den laatsten
ruggesteun. Hij verpersoonlijkte de innerlijke onzekerheid, welke de dood van Willem
van Oranje in de Nederlanden te voorschijn riep. Dit blijkt uit zijn raad aan de
overgebleven gewesten, om zich met Philips te verzoenen, indien vrijheid van
godsdienst kon worden verkregen. Daarmede liet hij de tweede beweegreden voor
onzen volksopstand, het Dietsch volksrecht tegen een volksvreemd absolutisme, los,
toen hij aan zichzelven was overgelaten.
De spreekster besloot met erop te wijzen, dat het onze gemeenschappelijke
volksschuld was, welke de wonden in ons Nederlandsch volksbestaan sloeg. Slechts
- aldus het slot - wanneer de geest van Willem van Oranje weer in ons volk levend
wordt, kan er van genezing sprake zijn. Zij, die met hun liefde en hun wil tot dienen
heel het volk der lage landen, van Duinkerken tot den Dollard, omvatten, maken een
nieuw begin en beloven aan den Vader des Vaderlands: Uw geest zal leven.
De belangwekkende rede werd door de talrijke aanwezigen met gespannen aandacht
gevolgd en luide toegejuicht.
De bijeenkomst werd opgeluisterd door zang van den heer W. Schuileman Jr., die
een vijftal liederen uit den Nederlandschen Gedenckclanck van Valerius verdienstelijk
ten gehoore bracht.

Taalnootjes
Een onzer leden, een voormalige taalleerares in Zuid-Afrika, die veel te strijden heeft
gehad tegen anglicismen, vraagt ons of midzomer goed Nederlandsch is. Antwoord:
even goed als middag, midweek, midnacht, midvasten en zooveel andere
samenstellingen van het Gothische mid, dat als zelfst. nmw. is verdwenen. Het woord
midweke werd nog in de zestiende eeuw gebruikt. Midwinter was in Saksische en
Friesche streken zoo algemeen tin zwang dat het, zooals het Alg. Nederl. woordenboek
vermeldt, in 1895 nog voorkwam in een doodgewone dagbladadvertentie over
huishuur. Men kent ook midweg, midscheeps, midoogst (half Augustus) midschol.
Bij Vondel komt midnacht veel voor; ook bij Hooft, Visscher (Brabbelingh), Poot
en Bilderdijk. Om tot midzomer terug te keeren: in het Friesch is midsimmernacht
bewaard.
***
In een dagblad vinden wij tractor vertaald met treiler. Dit echter is een
visschersvaartuig, terwijl een tractor doodeenvoudig trekkar is.
***
Een verslaggever meldt: ‘Kerkdienst te Dirksland verstoord’. Niet de gestoorde
kerkdienst maar wij zijn verstoord.
***
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Een Leidsch hoogleeraar schrijft in een Zondagspreek van 19 April in een der
bladen: ‘We gaan als zoovele(n) van dezen, achteloos aan Hem voorbij’. In Nederland
Nederlandsch, professor!
***
Een onzer leden in Indië schrijft ons: ‘In 1931 was 't naar 'k meen, dat ik het woord
baatlast verzon voor de bagage waar de maatschappij geld voor ontvangt, in
tegenstelling met de lading bestaande uit benzine, olie en werktuigen’. Tegen dat
nieuwe woord kan, indien het de bedoeling goed weergeeft, geen bezwaar bestaan
dan van de zijde der betrokken ondernemingen. Wij weten niet of dezen het bruikbaar
zullen vinden.
***
Wèl hebben wij bezwaar tegen de Fransche zinswending, waarmede de hooggeachte
inzender zijn vraag begint. In het Nederlandsch schrijft men: ‘In 1931 verzon ik’
enz.
***
Nederlandsche bladen noemen den Raad van State in Japan Privy Council.
Een Londensche berichtgever heeft het aldoor over bartender. Dit lijkt ons meer
bar dan tender en wij begrijpen niet waarom de man niet buffethouder schrijft.
***
In geluidfilm hoort geen s. Het is geen rolprent (film) des geluids maar met geluid;
er staat geen 2e nmvl.
***
In de lucht is het lang niet zuiver. Eerst vond men luchtbescherming uit, wat naast
dierenbescherming vrij dwaas klinkt en beter door bescherming tegen luchtgevaar
kan worden vervangen. En nu worden op Schiphol luchtwijzers geplaatst
(richtingwijzers). Taalverwording - begripsverwarring! En wijnkelders vervangt men
door gaskelders. Maar gas wordt er niet in bewaard. Men bedoelt vluchtkelders.
PELLER.
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Ingezonden
Het Duitsche taal-imperialisme
De Nederlandsche taal heeft haar oorsprong in Vlaanderen en is een Neder-Frankisch
dialect. Het moderne Hoogduitsch is het dialect, dat gesproken werd in Saksen Thuringen, gebaseerd op de bijbelvertaling van Luther en de ‘Kanzlei Sprache’, die
feitelijk eerst in de 17de eeuw als algemeene Duitsche beschaafde schrijftaal
doordringt. In dezen tijd was in Holland reeds de Letterkundige bloei van Vondel,
Cats en Huygens.
Het Nederduitsch is de schrijftaal van het Nederduitsche taalgebied, dat zijn grens
heeft ten noorden van Aken-Bonn-Kassel-Frankfort/Oder en verder Oostelijk tot de
Poolsch - Duitsche taalgrens. Ten Zuiden van deze lijn ligt het gebied der
Hoogduitsche taal.
Het Nederduitsch bestond aanvankelijk uit twee hoofddialecten: het
Neder-Frankisch en het Neder-Saksisch, waarvan het middelpunt van eerstgenoemde
Holland was, en de basis vormt van onze beschaafde Nederlandsche taal, zooals wij
die van Vondel en Huygens geleerd hebben.
Ook in Nederland hebben wij een Neder-Saksisch taalgebied en hiertoe behooren
n.l. de oostelijke provincies zooals Groningen, Overijssel en Drenthe. Even goed als
op het Skandinavische Schiereiland de twee verwante talen Zweedsch en Noorsch
zelfstandig naast elkaar bestaan, zoo zijn ook Nederlandsch en Duitsch wel is waar
nauw verwante, maar gelijkwaardige zelfstandige germaansche talen.
Even dwaas als het voor een Zweed zou zijn te beweren, dat het Noorsch een
Zweedsch dialect is, omdat beide Noordgermaansche talen zijn, even dwaas is het
voor een Duitscher te beweren, dat het Nederlandsch een Duitsch dialect is. Het
begrip ‘Duitsch’ valt in onzen tijd samen met ‘Hoogduitsch’ en het zou derhalve
juister zijn beide talen te rangschikken onder het begrip van b.v. Continentale of
Midden-Europeesche germaansche talen.
In de moderne Duitsche wetenschappelijke taal- en aardrijkskundige leerboeken
alsmede de atlassen die op de scholen gebruikt worden, wordt het bestaan van een
zelfstandige Nederlandsche schrijf- en spreektaal stelselmatig genegeerd en eenvoudig
beschouwd als een Duitsch dialect. Dit moge o.a. blijken uit een citaat van Prof.
Kluges: Geschichte der deutschen National Literatur (1926) als volgt:
‘Abgesehen von Longobardischen, von der auszer Eigennamen nur Lehnwörter
besonders in den Altlombardischen Gesetzbüchern erhalten sind, hat sich das
Westgermanische in drei Schriftsprachen weiterentwickelt: dem Deutschen, dem
Holländischen und dem Englischen. Von diesen ist aber das Holländische nur eine
infolge besonders günstiger politischer Verhältnisse eines einzelnen Stammes zur
Schriftsprache erhobene Mundart des Deutschen. Vgl. engl. “Dutch” = Holländisch’.
Dit boek wordt zoowel in Duitschland als in het buitenland bij voorkeur voor de
studie der Duitsche letterkunde gebruikt.
Uit het voorafgaande blijkt, dat het tegenwoordige Hoogduitsch oorspronkelijk
ook slechts geen dialect was en dat het eerst na het begin der 17de eeuw het
Nederduitsche taalgebied ten oosten van de Nederlandsche rijksgrens heeft veroverd.
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Indien de Republiek der Vereenigde Nederlanden niet een losse federatie van
zelfstandige handelssteden, maar een centralistisch bestuurde monarchie onder het
Oranjehuis was geweest, dan zou een sterke territoriale expansie naar het Oosten,
die tot het ontstaan van een groot. Nederduitsch rijk onder leiding van Nederland
zou hebben gevoerd niet ondenkbaar zijn geweest. Maar het veroveren van
grondgebied en het vestigen van een Nederlandsch Rijk op imperialistische basis is
vreemd voor het Nederlandsche volk en ligt ook niet in onzen volksaard.
Hoe sterk echter de cultureele invloed van de Nederlandsche taal in de 17de eeuw
geweest is, blijkt o.a. daaruit, dat het Nederlandsch destijds de officieele diplomatieke
en handelstaal was in het heele Oostzee-gebied en dat zelfs de Engelsche regeering
tot het jaar 1650 haar correspondentie met de Republiek in het Nederlandsch voerde.
Het is te betreuren, dat genoemde feiten niet meer bekend zijn onder het
Nederlandsche publiek en dat er van Nederlandsche zijde zoo weinig verzet bestaat
tegen het tegenwoordige Duitsche taalimperialisme, dat niet alleen wetenschappelijk
onjuist is, maar hoofdzakelijk een politieke expansie nastreeft.
Misschien ligt dan hier een ideële, taak voor Nederlanders in den vreemde.
Stockholm.
M.E. REGOUT.
Wij hebben over dit vraagstuk ons licht eens opgestoken bij den Leidschen
professor Dr. G.G. Kloeke, die ons het volgende schreef:
De termen ‘Duits’, ‘Hoogduits’, ‘Nederduits’, ‘Nederlands’ hebben een zeer
gecompliceerde geschiedenis, die niet in een paar blz. is samen te vatten. ‘Duitse
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taal’ betekent (evenals ‘Dietse taal’) oorspronkelijk niets anders dan volkstaal, ter
onderscheiding van de geleerde taal: het Latijn. De term ‘Nederlandse taal’ is
betrekkelijk jong, pas in 1518 vinden we voor het eerst van ‘Nederlandse taal’ gewag
gemaakt.
Het is een liefhebberij van sommige Duitsers om Nederlanders - half in scherts,
half in ernst - op stang te jagen door de bewering, dat het Nederlands ‘slechts’ een
dialect van het tegenwoordige Duits is. Deze plagerij heeft veelal succes en de
Nederlander laat zich dan licht verleiden tot dwaze tegenbeweringen als ‘het
Nederlandsch is de schrijftaal van het Nederduitsche taalgebied’ enz. Men kan de
plagers er beter op wijzen, dat de Hoogduitsers de enige Germanen zijn, die (misschien
wel onder vreemde invloed!) aan ‘germanische Art’ ontrouw zijn geworden door
hun klankverschuiving water/Wasser, lopen/Laufen enz. Alle andere Germanen: de
Skandinaviërs, IJslanders, Engelsen, Nederlanders en ook de, ons in taal zo nauw
verwante, autochthone Nederduitsers kennen die klankverschuiving niet. Voor ons
is er dus geen enkele reden om ons ‘Germaans erfgoed’ voor deze zuidelijke
nieuwigheid te ruilen.
Red.

Afrikaners in de verstrooiing
Geachte Redactie!
U zult begrijpen, dat ik met bijzondere belangstelling het artikel heb gelezen, dat
onder bovenstaanden titel in Neerlandia verscheen. Aan schrijver en redactie allereerst
een woord van dank, omdat hierdoor de aandacht wederom is gevestigd op de
Zuid-Afrikaansche Kolonie in Patagonië. Dat ik met een enkel woord op dit artikel
reageer, vindt zijn oorzaak niet slechts in enkele onjuistheden, maar inzonderheid in
de omstandigheid, dat mij ook hier weer een doel wordt toegedicht, hetwelk ik dan
niet zou bereikt hebben, maar welk doel nooit en nimmer door mij werd nagejaagd.
Ik lees n.l. in het bewuste artikel: ‘In 1914 vertrok uit Nederland voor de
Gereformeerde kerk in Zuid-Amerika ds. A.C. Sonneveldt naar Buenos Aires, die
daar nog werkt en ook zijn bemoeiïngen tot de Gereformeerden onder de Boeren
uitstrekt; maar vereeniging der twee gemeenten vond niet plaats’. Deze mededeelingen
zijn niet geheel juist en verre van volledig. En ik ga uit van de onderstelling, dat de
lezers van ‘Neerlandia’ er prijs op stellen de zuivere waarheid en werkelijkheid te
vernemen. De eenvoudige feiten zijn dan: 1o. dat ik reeds in het jaar 1910 naar
Argentinië vertrok; 2o. dat mij door een bezoek aan alle Afrikaners in Chubut werd
gebracht in 1912/13 en in 1914; 3o. dat ik van 1915 tot 1923 permanent aldaar als
predikant der geheele Kolonie werkzaam mocht zijn; en 4o. dat ik sedert 1925, na
het bezoek van Ds. A.D. Lückhoff, alleen de Gereformeerde gemeente dien,
gecombineerd met de gemeente te Buenos Aires. Met een dankbaar hart mag ik dan
ook constateeren, dat ik reeds ruim 23 jaren mijn krachten mocht en mag geven, ook
voor het welzijn der Arikaners in dit verre zuiden. En nog steeds met het grootste
genoegen. Nu lees ik onmiddellijk na deze data de opmerking, dat vereeniging der
twee gemeenten niet plaats vond. Dit geeft geheel den indruk, dat die vereeniging
wel door mij werd nagestreefd en bedoeld, maar dat het mij dan niet zou gelukt zijn,
iets wat op zichzelf mogelijk en ook niet zoo erg zou zijn. Maar terwille van de
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waarheid en terwille van een zuivere geschiedbeschrijving moet ik toch tegen deze
voorstelling van zaken protesteeren. Men behoeft van het woord protesteeren niet te
schrikken; het houdt verband met het feit, dat ik reeds vroeger, toen het als een
beschuldiging tegen mij werd ingebracht, deze onwaarheid heb moeten bestrijden.
Neen, het is nooit mijn doel geweest om de beide gemeenten te vereenigen. Ik vond
bij mijn eerste bezoek de Nederduitsch Gereformeerde gemeente door de Moederkerk
in Afrika losgelaten; er was een schreiende behoefte aan geregelde bearbeiding, aan
prediking en sacramenten. Beginsel en karakter verboden, om van dezen noodtoestand
dier gemeente partij te trekken om daardoor eigen kerk te versterken. Zoo iets mogen
anderen doen en gedaan hebben in Chubut, in mijn hoofd en hart ins een dergelijk
plan nooit één oogenblik opgekomen. Den toestand aanvaardend, zooals hij was ook
op kerkelijk gebied, zag ik van stonde aan als mijn roeping, taak en doel het volgende:
1o. een opgewekt kerkelijk leven voor de geestelijke behoeften; 2o. verheffing van
het zedelijk peil; 3o. een goeden naam voor de Afrikaansche Kolonie naar buiten;
4o. een ideale saamhoorigheid, om op dien grondslag onder meer op te lossen het
zoo moeilijke probleem van onderwijs en opvoeding. Nog meer ware te noemen,
maar ik beperk mij en vraag met name de aandacht voor het vierde punt. Wie van
de omstandigheden in Chubut nuchter kennis neemt en het welzijn van allen beoogt,
die kan tot geen andere conclusie komen, dan dat alleen door aller hartelijke en
blijvende samenwerking dit opvoedingsprobleem misschien kan worden opgelost.
In dit verband nu mogen en moeten twee feiten worden geconstateerd. Vooreerst,
dat ik met aller mede-
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werking en gewilligheid mijn voorgestelde doeleinden geheel en boven verwachting
mocht bereiken, voorzoover de eerste drie idealen betreft. Zoo ergens, dan was er
toen in Chubut een opgewekt, gezegend en vruchtbaar kerkelijk leven, waarover men
nu nog vaak met smartelijk heimwee spreekt. Er kwam een eenheid en
saamhoorigheid, die vaak ontroerde; wij waren allen als broeders en zusters; liefde
en vriendschap bloeiden en wij hadden een uitnemenden naam in onze omgeving.
Tenslotte leefden we in het blij vooruitzicht, dat nu in de tweede periode, dank zij
de verkregen éénheid, het onderwijsvraagstuk nader tot zijn oplossing zou komen.
Het tweede feit, dat vermeld moet worden is helaas, dat het in die tweede periode
geheel anders is gegaan, dan wij gedacht en gehoopt hadden. Dat dr. A.D. Lückhoff
in 1925 een bezoek aan Chubut bracht, was op zichzelf een oorzaak tot vreugde en
persoonlijk hebben wij hem dan ook op de meest hartelijke wijze ontvangen. Maar
het gevolg van het bezoek en optreden van ds. Lückhoff is dan toch maar geweest,
dat de eenheid en saamhoorigheid werd verbroken, dat liefde en vriendschap
veranderden in haat en vijandschap, in één woord, dat er een geestelijke en
maatschappelijke verwoesting is aangericht, waardoor alle vroegere zegeningen en
voordeelen, ook de goede naam van ons volk, verloren gingen. De lichtvaardig gedane
beloften, dat het onderwijsvraagstuk wel spoedig zou worden opgelost, werden niet
vervuld; tien kostbare jaren gingen reeds verloren; geestelijk en zedelijk ging het
‘afderaan’, huwelijken met andere nationaliteiten worden gemakkelijker en ook
veelvuldiger gesloten; de toekomst van het Afrikaansche volk in Chubut is donker
en schier hopeloos geworden. En dat niet in de eerste plaats door de
landsomstandigheden, maar door het lichtzinnig en enghartig optreden van
Nederduitsch Gereformeerde predikanten uit Afrika. Het is wel een tragisch feit, dat,
terwijl een ‘Hollander’ de Afrikaansche Kolonie tot eenheid en saamhoorigheid wist
te brengen, het juist Afrikaansche leeraars zijn geweest, die deze lieflijke en
noodzakelijke eenheid hebben verbroken.
***
Ik houd geen beschouwingen, maar constateer slechts feiten. En dan zij het mij
vergund nog een drietal ‘stubborn things’ te noemen. Vooreerst, dat na 1925 in geen
enkel opzicht mijn medewerking is gewenscht of gevraagd inzake het
onderwijsprobleem. Men hield en houdt mij er buiten. Dat bewijst, dat het meer te
doen is om ijdele eer, dan om het waarachtig welzijn van onze kinderen. En ik meen
in dit verband vrijmoedig te mogen verklaren, dat ik dan nu ook geen verantwoording
draag voor de ellende en vertraging in deze zaak. In de tweede plaats, dat er in het
optreden en schrijven van Nederduitsch Gereformeerde predikanten (niet van allen)
een anti-hollandsch element kon worden opgemerkt. Zooiets (meer wil ik er niet van
zeggen) heeft weer minder aangename gevolgen, waardoor de eenheid verder wordt
afgebrokkeld. En tenslotte moet dan het feit worden geconstateerd, dat de
Nederduitsch Gereformeerde predikanten er blijkbaar weinig of niets voor gevoelen,
om zich geheel te geven voor het behoud en het welzijn van hun eigen volk in
Patagonië. Sedert 1925 hebben niet minder dan zeven, zegge zeven predikanten een
korter of langer bezoek aan hun landgenooten en kerk gebracht. Ds. Wasserfall
arbeidde er 3 jaren en niet vijf, zooals het artikel in ‘Neerlandia’ zou doen vermoeden;
ds. Piek ging reeds heen eer zijn tijd om was en momenteel is in Chubut ds. Klopper,
die slechts enkele maanden daar zal blijven. Deze feiten memoreer ik, niet om te
verwijten of om deze leeraars in een minder gunstig daglicht te plaatsen. Dit doel is
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mij geheel vreemd, ook omdat ik met enkele leeraars, zooals met ds. Piek, in de beste
verstandhouding mocht omgaan. Maar ik doe het met een tweevoudig doel. En om
de waarheid en werkelijkheid te dienen èn.... opdat er, geprikkeld door deze
medecleelingen, in Afrika een predikant dier kerk mocht opstaan om te zeggen: ik
bied mij aan, om onder mijn land- en geloofsgenooten in Patagonië te arbeiden, niet
maar enkele maanden of een paar jaren, maar ik wil mijn leven wijden in den dienst
van dit deel onzes volks, dat in den vreemde in geestelijken nood verkeert en na al
het gebeurde ook recht heeft op een herder, die bij zijn schapen blijft. Zoo zoek ik
ook door dit artikeltje niets anders dan het welzijn van het Afrikaansche volk in
Chubut, onder welk volk ik tot vandaag met blijdschap en voldoening mag arbeiden.
Met vriendelijken dank aan de Redactie voor het plaatsen van dit stukje, waarin
ik mij zoo kort mogelijk heb bepaald bij enkele feiten, die de lezers moeten weten
om te kunnen oordeelen, verblijve ik gaarne, uw dienstwillige
A.C. SONNEVELDT.
Buenos Aires, 21-2-'36.
Het was geenszins mijn bedoeling om over de kerkelijke kwesties in Argentinië
te schrijven, ik wilde slechts vermelden, welke predikanten onder de Boeren hebben
gewerkt. Dat ds. Sonneveldt mijn artikel aangrijpt om de kerkelijke aangelegenheden
eens te bespreken (waar-
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van ik niet op de hoogte ben) en om op misstanden te wijzen, kan zeer zeker zijn nut
hebben. Mijn gegevens ontleende ik o.a. aan de bespreking in Die Burger van 13
December 1929 over het boek van ds. A.D. Luckhoff door die Nasionale Pers in
1926 te Kaapstad uitgegeven. De zinsnede: ‘maar vereeniging der twee gemeenten
vond niet plaats’, zou inderdaad den indruk kunnen wekken, in verband met het
voorgaande, dat ds. Sonneveldt die vereeniging niet tot stand had gebracht.
Het verheugt mij intusschen, dat ds. Sonneveldt in Neerlandia een beschouwing
aan het kerkelijk leven der Afrikaners in Argentinië wijdt, welke in Zuid-Afrika
zeker belangstelling zal wekken en een goed inzicht geven in de toestanden aldaar.
FRED OUDSCHANS DENTZ.

Boekbespreking
Prof. Dr. S.P. Engelbrecht. Geskiedenis van die Nederduits Hervormde
Kerk van Afrika, tweede herziene en vermeerderde druk; 434 blz.; De
Bussy, Pretoria, 1936.
Er zijn drie Hollandse kerken in Zuid-Afrika: 1. de Nederduits Gereformeerde kerk,
daar geplant onder Jan van Riebeeck in 1652 en nog de grote volkskerk; onder eigen
synoden afzonderlijk georganiseerd in Kaapland, Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal.
Zij telt volgens de almanak voor 1936 ruim driekwart millioen zielen en een half
millioen leden in 396 gemeenten met over de 400 predikanten.
2. De Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika, tot openbaring gekomen in 1855 onder
Ds. D. Postma, telt een kleine 60.000 doopleden en bijna 30.000 lidmaten in 'n 100
gémeenten.
3. De Nederduits Hervormde k1rk van Afrika, die in art. 20 van de eerste Grondwet
der Z. Afrikaanse Republiek als Staatskerk vermeld wordt. Zij telt ruim 50.000 zielen
in 'n goede 50 gemeenten.
De gegeven getallen zijn bij alle drie aanmerkelijk beneden de werkelijkheid. Door
allerlei oorzaken: zwervend leven, grote afstanden van de kerk, armoede en aanslag
voor kerkelijke kassen op grond van ledental, geeft de kerkelijke statistiek veel lager
getallen dan de staatscensus.
***
Het boek, hier aangekondigd, beschrijft de geschiedenis van de laatstgenoemde
kerk en is een in Afrikaanse taalvorm overgebrachte, vermeerderde uitgave van de
eerste druk in twee delen van 1920 en 1925.
De ruimte, die Neerlandia in deze dagen van bezuiniging voor boekbespreking
beschikbaar kan stellen, ook de aard van het werk, waarin niet al onze lezers evenveel
belang stellen, en de fijngevoeligheid, waarmede het kerkelijk publiek kennis neemt
van mededelingen over eigen en zusterkerken, leggen ons beperking en
voorzichtigheid op bij de plicht van dit kloek gedrukt en gebonden, voor
geïnteresseerden uiterst boeiend en met meesterhand geschreven werk meer een
aankondiging dan een beoordeling te leveren.
***
Wat geldt van de leiders van al de drie Hollandse kerken, gaat niet het minst op
bij Dr. Engelbrecht, hoogleraar in de theologische faculteit aan de Universiteit van

Neerlandia. Jaargang 40

Pretoria: dat hij een kenner en vriend is van Nederland en de (goede) Nederlanders.
Hij is een Afrikaner uit de Afrikaners, heeft zijn opleiding genoten aan de Universiteit
van Utrecht, was geruime tijd hulpprediker in Nederland, bezit een van de grootste
particuliere theologische bibliotheken in Z. Afrika, is een verwoed verzamelaar van
kerkelijke en volksaardige handtekeningen, eerste uitgaven en Afrikaanse curiosa,
en is door natuur en genade aangewezen als historicus van niet onvermaarde rang
en prestatie. Op zijn naam astaan o.a.: Was Krüger een ambtenaar van Shepstone?
Iets uit die oudste geskiedenis van Transvaal. President Th. F. Burgers, 'n lewenskets
(416 bladz.). Paul Kruger se amptelike Briewe (1851-1877).
***
De schrijver behandelt kerkelijke en godsdienstige toestanden aan de Kaap van
1652 tot 1836; kerkelijke toestanden onder de Voortrekkers en contact met Nederland;
oudste toestanden in Transvaal.
Van alle kanten brengt hij onbekende bijzonderheden bij, vooral uit de tijd van de
Grote Trek (1836), toen het nationaal leven ontlook. Menige Nederlander moet 'n
veer laten, anderen weer krijgen pluimen, maar van verschillende afmeting. Van uit
kerkelijk oogpunt, dikwijls door een politiek getinte bril (niet bepaald Engels), wordt
alles beschouwd, en juist hier komen de diepste zielsovertuigingen uit, die deze
staten-, kerk- en volksbouwers bewogen. Smellenkamp, Bührmann, Hiddingh, Postma,
Van der Hoff, Lion Cachet, Van Warmelo, welke Nederlander, die iets weet van de
19de eeuw in Transvaal, verwelkomt niet de feiten en conclusies hier geboekstaafd?
Onder alles door rolt de prent voor ons af: de stichting en groei der gemeenten, de
ruzies binnen en buiten de kerk, het
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verregaand individualisme van ‘dat vrije volk (bis), dat vrije, vrije volk zijn wij’, zo
naief geuit, zo goed bedoeld, zo rijk bekroond.
***
Zijn de drie kerken, ook in Transvaal, eenmaal gegrond in de geslachten, dan houdt
het episch-heroïsche op, maar er is tekening in de positie gekomen: de Nederduits
Gereformeerde Kerk zet de Kaapse, de Stellenbosse traditie voort, alsnog niet zonder
bijmenging van een sterk Engels-Schots-Amerikaanse factor; de Gereformeerde Kerk
staat voor dat deel des volks, dat het Calvinistisch type zuiver voortzet, de Nederduits
Hervormde Kerk, almede door ongebroken toevoer van predikanten uit Nederland,
waaronder eminente krachten, brengt welkom aan den dag en tot nieuwe bloei wat
er nog echt Hollands in de Afrikaner schuilt.
Dit alles brengt Engelbrecht met feiten aan het licht.
Een nieuw geslacht wisselt kerkelijke debatten niet meer af met handtastelijkheden
tussen eerwaarde en weleerwaarde heren (tragi-komische voorvallen!), die elkaar de
mantel uitkloppen, maar vergadert plechtig in zwarte mantel (of geklede jas) en witte
das en leest en bespreekt rapporten, stuurt commissies over en weer, begerende
hetgeen tot vrede dient, en er komt na de eerste Vrijheidisoorlog een verzoening en
hereniging tot stand, gevolgd door nieuwe rapporten, verbittering en scheiding;
eindelijk echter in onze tijd een aanvaarden van de drie-eenheid in Transvaal, een
berusten in het historisch gewortelde en gegroeide op kerkelijk gebied.
Een boek, dat leest als een roman: ‘truth often more strange than fiction’.
Den Haag, April 1936.
Dr. G. BESSELAAR.

G. van der Zee, Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. 1e deel, vóór de
Kerkhervorming. J.H. Kok, Kampen. 1936.
Uiteraard zou een werk als dit voor bespreking in Neerlandia niet in aanmerking
komen, ware er niet op twee biezonderheden te wijzen die voor de Verbondsgedachte
van belang zijn. De ene is dat het begrip ‘vaderlands’ er niet beperkt blijft tot het
huidige Nederland, maar ook betrekking heeft op het Nederduitse taal- en
beschavingsgebied dat zich ten oosten en ten zuiden van onze tegenwoordige
landsgrenzen uitstrekte. - De tweede biezonderheid waarop ik doelde, is de besliste
neiging van de schr. om de nederlandse aardrijkskundige namen te handhaven
tegenover de buitenlandse: Munster, Aken en Emmerik; de Roer, de Wezer en de
Heene; Saksen en Zwaben; Tongeren, Kamerijk en Doornik; Saltsburg en Bazel - 't
is alles goed nederlands in taal en spelling. Zelfs gaat de schr. nog een stap verder
en durft hij het aan, reeds heel of half in onbruik geraakte nederlandse plaatsnamen
weer in gebruik te nemen: dat hij weer Mentz schrijft (blz. 56, 57, 129, 133); dat hij
de oude dubbelvorm Epternach naast Echternach weer bezigt (blz. 49, 50, 77); dat
hij uitsluitend van Osnabrug spreekt (blz. 99, 100, 102), zoals ook o.a. da Costa nog
deed; dat hij ook Keizerswaard (Kaiserswerth) weer een kans geeft (blz. 52) - 't alles
zeer verblijdend, wellicht voorbode van een naderende kentering van het tij.
Toch komen er ook nog enkele onjuistheden voor: Nivelles (29), Rouen (32) en
Terouane (176) heten in het nederlands Nijvel, Rouaan (vlaams vaak Rowaan), en
Terwaan (bijv. door prof. Colenbrander en door prof. Geyl gebezigd). Thüringen
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(55), Würzburg (121) en Tübingen (227) worden in het nederlands zonder
Umlautteken geschreven. Daarom is ook Lubeck (188) goed nederlands
niettegenstaande de overbodige c. Ook zou het geheel in schrijvers lijn zijn geweest,
het vrij jonge hoogduitse Bentheim te vervangen door het aloude nederduitse Benthem,
dat in Van Lenneps tijd nog algemeen gezegd en geschreven werd en tegenwoordig
in het oosten des lands nog veelvuldig gehoord wordt.
Oosterbeek, 6/4/'36.
A.J. SCHREUDER.

Abr. H. Jonker. - Die Trekboer. Nas. Pers. Bep. 1934-5/6.
Levend en psychologisch goed geteekend is de hoofdfiguur van dit boek: Anthonie
Reys, de trekboer. De trekboer zonder eigen plaats, rondtrekkend met vee en huisgezin
in moeilijke omstandigheden, gastvrijheid vragend voor zijn door de droogte geteisterd
vee, bij anderen. Goed geteekend is de tragische poging om toch nog het hart hoog
te dragen en een ‘echte’ boer te schijnen, om niet onder te gaan in de steeds
toenemende armoede en ellende, waarin hij onvermijdelijk getrokken wordt door de
omstandigheden en door eigen onmacht en karakterzwakte.
Letterkundig knap door de klare, eenvoudige teekening van de hoofdfiguur en
door de voortreffelijke natuurbeschrijvingen - een gave van veel Afrikaansche
schrijvers. Sociologisch van beteekenis door he inzicht dat het boek geeft in dat
brandende vraagstuk van Zuid-Afrika: het arme-blanken-vraagstuk.
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Voor ons, die dit verschijnsel in dezen vorm niet kennen, een prachtige inleiding in
Afrikaansche toestanden.
G.

Ons goud roman. - Die Marais-Dagboek (1849-'65). Met inleiding en
aanteekeningen van Dr. Gustav S. Preller.
De Suid-Afrikaanse Akademie heeft een voor de geschiedenis van Zuid-Afrika zeer
belangrijken plicht vervuld door de opdracht tot het uitgeven van dit dagboek. Door
den historischen arbeid van den bewerker is, het boek meer geworden dan een dagboek
alleen; het werd een objectieve geschiedschrijving van de eerste ontdekking van het
voornaamste goudrif van den Rand en van de toestanden in het Transvaal van die
dagen. Dit boek is van beteekenis, omdat het veel valsche aantijgingen en kleineerende
beweringen van Engelsche ‘goudgeschiedschrijvers’ betreffende Transvaal recht zet.
Een uitvoerig register verhoogt de waarde voor de studie der geschiedenis.
G.

Leesboek voor de eerste klas van Gymnasium, Lyceum of Hogere
Burgerschool, door W. Kramer.
De keuze van de leesstof is zoodanig, dat het werk volkomen beantwoordt aan de
juiste eischen, welke de schrijver zich in zijn voorwoord ‘Aan de Leraren’ gesteld
heeft. Docent en leerlingen zullen dit nieuwe leesboek met voorliefde gebruiken. De
docent, daar elke les te over gelegenheid biedt tot taal- en stijloefening; de leerling
omdat zijn belangstelling, mede door de groote verscheidenheid van stof, in hooge
mate wordt getrokken. Tevens zullen de eerste klassers, vooral op aanwijzing van
hun leeraar, er naar haken de uitstekende werken ter hand te nemen, waaruit de
fragmenten gelicht zijn.

Een goede buur.
Verzamelde opstellen over Nederlandsche Volkskunde, door Dr. P.W.J.
van den Berg. Uitgave Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij te Neerbosch
1935.
Een aardig, vlot geschreven boekje, waarin het leven van den Drentschen boer en
zijn gezin behandeld wordt. Zij, die op de hoogte zijn van de zeden en gebruiken der
Inheemsche bevolking van Ned.-Indië, zullen door de merkwaardige overeenkomst
van vele der heerschende gewoonten bij begrafenissen, enz. getroffen worden.
Vergelijk bijv. het onderling hulpbetoon bij allerlei gebeurtenissen.
We kunnen het werkje dan ook gaarne aanbevelen aan de leden van ons Verbond.

Neerlandia. Jaargang 40

Mededeelingen
Nederlandsche klanken te Wiesbaden
Carl Schuricht, de Duitsche dirigent, die reeds verscheidene jaren de zomerconcerten
van het Residentieorkest in het Kurhaus leidt, heeft de vorige maand een Nederlandsch
muziekfeest te Wiesbaden ingericht, waarop onze toonkunstenaars een goede beurt
hebben gemaakt.
Wij hebben wel eens protesten opgevangen tegen het binnenhalen van vreemde
orkestdirigenten, maar achten die even kortzichtig chauvinistisch als verzet uit den
vreemde ons zou aandoen tegen het optreden van Mengelberg in de voornaamste
muziekcentra van het buitenland. Zulk een wisselwerking van de grootmeesters der
toonkunst uit verschillende landen kan niet anders, dan ook de eigen kunst ten goede
komen.
De heer Schuricht heeft op genoemd muziekfeest in het licht gesteld hoe Nederland,
het land van Sweelinck, ook een nieuwe eigen en zeer waardevolle muziek rijk is,
die hij heeft leeren kennen en waardeeren.
Het rijke programma heeft componisten als Leo Ruygrok, Rudolf Mengelberg,
Jaap Vranken, Leon Orthel, Hans Osieck, Marius Monnikendam, Alex Voormolen,
(deels ook optredend als dirigenten), uitvoerende kunstenaars als Jo Vincent, Anthon
van der Horst en Jaap Stotijn, gelegenheid gegeven zich van hun beste zijde te leeren
kennen voorzoover hun naam nog niet in den vreemde was doorgedrongen.
Muzikaal kunnen wij niet op hun prestaties ingaan - daar leent Neerlandia zich
niet voor - maar wij wenschen toch op te merken, dat verscheiden namen ook
Hollandschen ooren nog vreemd zullen klinken en dat Schurichts pioniersarbeid in
dezen, waarvoor hem dan ook door de bent van jonge componisten bij monde van
Ruygrok groote dank is gebracht, beschamend is voor vele Nederlanders, die het
muziekleven hier beheerschen.

Verbondstentoonstelling te Keulen
Den 5den Mei j.l. werd de Verschaevetentoonstelling van het Verbond voor eenige
dagen ingericht in de Universiteit te Keulen, op verzoek van het Nederland-Instituut
aldaar. De tentoonstelling, ingericht in de keurige tentoonstellingszaal van de kleine
Universiteit, werd geopend met een korte inleiding van den Nederlandschen
Consul-Generaal te Keulen, den heer Scheibler en van den administrateur van het
A.N.V., den heer Goedhuys, die met den heer Broekman, eigenaar van een groot
deel van het

Neerlandia. Jaargang 40

141

Cyriel Verschaeve en Drs. W.A. Noordegraaf in 't ‘Deutsch-Niederländisches Institut’ te Keulen.

materiaal, de tentoonstelling had voorbereid. Bijna 400 bezoekers in 2 dagen kwamen
een kijkje nemen - een bewijs hoe groot de belangstelling voor de Nederlandsche
cultuur te Keulen is en tevens een pluim voor de werkzaamheid van het
Nederland-Instituut. Dat ook de Nederlandsche kolonie niet ontbrak spreekt vanzelf;
de heer Nieuwenkamp, consul der Nederlanden, woonde de opening bij; de voorzitter
der Nederl. Ver. Concordia, de heer J. Schumann, kwam zijn opwachting maken en
sprak er zijn vreugde over uit het A.N.V. - reeds lang bekend door de
boekenzendingen der Afd. Boekverspreiding - nu ook eens ‘in levenden lijve’ te
Keulen te kunnen ontmoeten.
Des avonds was door het Nederland-Instituut in een der groote gehoorzalen der
Universiteit een avond ingericht, waar Cyriel Verschaeve zelf sprak over Rubens;
een zeer talrijk publiek toonde levendige belangstelling en warme instemming. Met
deze Verschaeve-herdenking heeft de heer Noordegraaf - sinds kort onze
vertegenwoordiger te Keulen - een goed stukje Nederlandsche cultuurarbeid geleverd.

Ambtelijk vastgelegd
In de Wet van den 23sten April 1936, houdende herziening van het Reglement der
Regeering in de Kolonie Curaçao staat in § 65:
....voor zooveel betreft Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten enz.
Hiermede is dus de Nederlandsche naam in plaats van Sint-Martin ambtelijk
vastgelegd.

Nederlandsche leergangen in Duitschland Verbetering
In het Mei-nr. werd naar aanleiding van het verslag van Jhr. E.J.M. Wittert over zijn
bezoek aan de Nederl. Leergangen in Duitschland verzocht om steunbijdragen te
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storten op giro-nr. 149431. Dat is echter het giro-nr. van onze Afd. Boekverspreiding.
Dat van het A.N.V. is 38825.
Men vermelde erbij: voor de Ned. Leergangen in Duitschland.

Dankbetuiging
H.K.H. Prinses Juliana deed het Hoofdbestuur van ons Verbond een dankbetuiging
toekomen voor den aangeboden gelukwensch ter gelegenheid van de herdenking van
Haar geboortedag.

Vraag naar Boeken
De Openbare Hollands-Nederlandse Leeskamer en Boekerij (A.N.V.) te Kaapstad
mist in haar verzameling een aantal werken. De Afdeeling Boekverspreiding is erin
geslaagd een deel ervan uit haar voorraad bijeen te brengen, maar de onderstaande
ontbreken nog. Wie onzer lezers wil zijn boekenkast eens nazien en zoo mogelijk
helpen? Zuid-Afrika zal er dankbaar voor zijn.
Men zende wat men kan missen aan den Leider der Afdeeling Boekverspreiding,
Laan 34.
Björnson, - Magnhild.
Bruggen, C. van - Avontuurtjes.
Boonen J. - Geldjan.
Bergh van Eysinga, Van den - Multatuli.
Boutens, Dr. P.C. - Beatrijs.
Cox - Napoleon als krijgsgevangene.
Dyserinck - Uit het liefdeleven van groote mannen.
France, Anatole - De misdaad van Sylo Bonnair.
Goethe - Vertellingen voor meisjes.
Halle, Mr. J.N. van - Gedichten.
Haspels, Ds. - Boete.
Jonathan - Waarheid en droomen.
Jahn, E. - Vrouwen van Tanö.
Japikse, Dr. N. - De Turksche kwestie.
Kakebeen - Beatrijssproken.
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Jehu, Felix - Van zeven meisjes.
Kol, Van - De joden en de vrede.
Ligthart-Kakebeen - Van alle tijden.
Lessing - Nathan de Wijze.
Loveling, Virginie - Mor Connehaye.
Musset, Alfred de - De nachten.
Marxvelt, Cissy van - Arcadië.
Melis Stoke - De blinde en de lamme.
Martin, Hans - Malle gevallen.
Metz-Koning, Marie - Het beeld op de rots.
Nicolas - De pastorie te Nödebö.
Ottser, H. - De reis naar Z. Amerika.
Pijper, Willem - De stemvork.
Paulsen - Inleiding tot de wijsbegeerte.
Querido, Isaäc - Menschenwee II.
Remarque, - Droomkasteel.
Reule, A. - Avonturen in Oost en West.
Robbers, Herman - Het ontstaan van een roman.
Runa - Het licht zijner oogen.
Schmitz, Marie - Het groote heimwee.
Stall - Wat een jonge man behoort te weten.
Stall - Wat een getrouwde vrouw behoort te weten.
Schendel, Arthur van - Verhalen.
Salomons, Annie - Nieuwe verzen.
Sophocles - Koning Oedipus.
Stamperius, J. - Het leven van M.A. de Ruyter.
Timmermans, Felix - Uit mijn rommelkist.
Wilde, Oscar - Twee fantasiën.
Wilde, Oscar - Salomé en Een Florentijnsch treurspel.
Wilde, Oscar - De profundus.
Wit, Augusta de - Verborgen bronnen.
Werumeus Buning - Werken.
Wormser - Van Amsterdam naar Pretoria.
Zola, Emile - De laatste stuiptrekking.

Tien geboden voor den Nederlander
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gij zult in al Uw doen en leven Aan 't Nederlandsch de voorkeur geven.
Gebruik bij alle schrijverij, Uw taal, van vreemde smetten vrij.
Wil d' eigen kunst de voorkeur geven, Want eigen kunst is eigen leven.
De fiere, onvervalschte Diet Kiest, als hij zingt, een Neerlandsch lied.
Den Vlaming en Zuid-Afrikaan Zult gij, als broeders, 't naaste staan.
Word in den handel 't liefst de klanten Van eigen volk en stamverwanten.
Gebruikt ge ergens het maal, Doe 't naar een spijskaart in uw taal.
Waarheen gij reist, in welk gebied, Schaam U Uw Dietsche afkomst niet.
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9. Op gevel, winkel, magazijn, Hoort 't opschrift Nederlandsch te zijn.
10. Spoor ieder aan met pen en mond: Word lid van 't Nederlandsch Verbond.

De tien geboden voor den Vlaming
1. Gedenk dat gij geheel uw leven Aan 't Vlaamsch de voorste plaats moet geven.
2. Spreek Vlaamsch in huis met maag en vrinden, Mocht zich daar ook 'n Waal
bevinden.
3. Gij zult uw kinderen 't Vlaamsch doen eeren, En 't vooral uw dochters leeren.
4. Daarom, indien gij wijs wilt handelen, Zendt Fransche pensionaten wandelen.
5. Om vreemden invloed te beletten, Koop Vlaamsche boeken en gazetten.
6. Spreek niets dan Vlaamsch met ambtenaren, Maar zuiver, dat zal aanzien baren.
7. Schrijf Vlaamsch aan al die Vlaamsch verstaat, En aan 't bestuur in elken graad.
8. Zoo gij per brief moet waren koopen, Schrijf Vlaamsch: winst doet alle ooren
open.
9. Gij zult in 't Vlaamsch uw waren merken, 't Zal heinde en ver uw aanzien sterken.
10. Op handelshuis en magazijn Behoort het opschrift Vlaamsch te zijn.

Die tien Afrikaanse gebooie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gedenk dat u met lof u lewenlang aan Afrikaans moet gee die eerste rang.
Spreek Afrikaans niet maag en vrinde tuis, en watter gas en vreemdeling inkluis.
U moet u kinders Afrikaans laat eer, - veral u moedertaal u dogters leer.
Daarom, wil u wys en verstandig wees, steun d' Afrikaanse mediumskool en
gees.
Om vreemd, onsuiwer suurdeeg te belet, koop d' Afrikaanse boek en taalgaset.
Spreek Afrikaans met elke amptenaar, maar suiwer, dit sal aansien wedervaar.
Skryf Afrikaans, aan wie dit ook kan lees, aan elk bestuur wat daar in diens mag
wees.
As u per brief u handelswaar bestel, skryf Afrikaans - daar's voordeel op die
spel.
U moet in Afrikaans u ware merk, dit sal u aansien heind en ver versterk.
Op handelshuis en stoor, op mark en straat, moet Afrikaans as opskrif pryk en
praat.
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Nederlandsche Cursussen in Duitschland
Ingekomen bijdragen: Jhr. Mr. W.J.M.v.E., Leiden f 5.-. Jkvr. J.E.S.B., 's-Gravenhage,
f 2.; E.v.D., Vlissingen f 2.50; H.J.t.N.B., Utrecht, f 1.-, J. Norden, Koudekerke (W.),
f 2.50.

Vraag om inlichting
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van: W. van Enst, vroeger Euterpestraat
4lboven, Amsterdam.
Mevr. E. Heymans-van Beek, vroeger Parc Dubochet. Clarens.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
L.J. van Voorthuysein,
Burgemeester van
D. Huinink, Burgemeester van

Domburg.
Veere.

J. Bosselaar.
Burgemeester van

Aagtekerke.

Burgemeester van

Serooskerke.

Burgemeester van

Ritthem.

Burgemeester van

Arnemuiden.

Burgemeester van

Grijpskerke.

P. Dregmans.
P.W. ter Haar,
H.G. Horninge,
J.J. de Keijzer,
J. Jakobsen Lzn.,

Grijpskerke.

W.J. de Bruyn.
't Zand D 31

Koudekerke.

J. Norden, B 52

Koudekerke.

M. Huygens, Arts

Westkapelle.

J.F. Magendans, Referendaris
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ter Prov. Griffie

Oostkapelle.

Kapitein ter Zee,

Vlissingen.

H.J. van der Stad,
G.N.H. Baron van Till,
Luitenant ter Zee,
Badhuisstraat

Vlissingen.

Molenwater N 38,

Middelburg

Dr. B.D.H. Tellegen,
Dr. S.S. Smeding,
‘Tverseylt Besteck’,
Lange Sint Pieterstraat,

Middelburg

Jhr. F. Beelaerts van Blokland,
Lange Gortstraat K 23,

Middelburg

Vlasmarkt K 145,

Middelburg

Lange Delft I 27,

Middelburg

C.J. Hondius,
H.M. van Leeuwen,
J.L. Oranje,
Nieuwepoortstraat P 192, Middelburg
J. Stoel, Segeerstraat H. 78,

Middelburg

Mr. A. Meerkamp van Embden,
Rouaansche Kaai G 118,

Middelburg

Noordbolwerk M 234.

Middelburg

W. Berdenis van Berlekom,
Th. A. Schippers,
Lange Noordstraat C. 28, Middelburg
Dr. J.W.A.F. van Maren Bentz
van den Berg,
Park v. Nieuwenhoven S. Middelburg
15615
Mr. J.I. van Doorninck,
Vlasmarkt K 158,

Middelburg

Londensche Kaai H 65,

Middelburg

Dr. W.S. Unger,
Mr. P. Dieleman,
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Rouaansche Kaai G 130,

Middelburg

F.A. de Jonge, Balans E 108, Middelburg
Mr. J. Moolenburgh,
Loskade P. 258,
Mej. Mr. A. Bolle,
Nieuwstraat H 41,

Middelburg

Blauwendijk P 39c,

Middelburg

J.J. Mei jboom.
Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford,
Commissaris der Koningin,
Abdij,

Middelburg

Mr. C.E. Muller,
Rechter in de Arr. Rechtbank,

Molenwater
41,

L. Weijl. Arts.
Dam Nz. N. 19,

Middelburg

Molenwater M 267,

Middelburg

Lange Viele K 379,

Middelburg

Mr. J. Dumon Tak,
K.E. van der Veen,
E. Scheps, Arts,
Rotterdamsche Kaai 0 241 Middelburg
H.J. Kruyder,
Molenwater M 262,

Middelburg

Mevr. M.E. Walland-Semmelink,
Dam Zz. G 54.

Middelburg

Dwarskaai G 106 a,

Middelburg

Mr. M.W.G. van der Veur,
S. Brouwer,
Lange Singelstraat N 175, Middelburg
L. Lagaaij, Vlasmarkt K 162

Middelburg

H. den Engelsman,
Segeersingel V 79,

Middelburg

Koningstraat E 185,

Middelburg

A.F. de Jonge,
Mr. L. van Andel,
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Middelburg

Rotterdamsche Kaai 0240, Middelburg
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Middelburg.
S.S.D. Wehrens,
Adm.-de-Ruyterweg 206
hs,
Amsterdam
L.v.d. Broeke, Redacteur
der Vereen. Kath. Pers,
N.Z. Voorburgwal 69-73, Amsterdam
J.G. Andriese, Kerkstraat 139

Amsterdam

J.M. Klein.
Van-Oldenbarneveldtstr.
731,

Amsterdam

W. Bovenschen,
O.Z. Voorburgwal 298,

Amsterdam

L.H.v.d. Moer Brusse,
Haringvlietstraat 43,

Amsterdam

Spuistraat 116huis,

Amsterdam

H.J. Schoenaker,
A.C.J. van Haaften,
Prins-Hendriklaan 18,
(Willemspark),

Amsterdam
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J.L. Houtsma.
Antillenstraat 7 III,

Amsterdam

M.C. van Oven -van Doorn,
Cobetstraat 28,

Leiden

H. Cleyndert Azn,
Stadhouderslaan 119, 's-Gravenhage.
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Amsterdam.
Mej. A.J.M. Smulder, Stuyvesantstraat 254,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer J.N. Pattist,
's-Gravenhage.
W. Schuileman, Hoofd eener school,
Koekoekstraat 44,

Utrecht.

P.J. Nahuijsen.
Lid van den Gemeenteraad,
Grietstraat 12,

Utrecht.

Beiden opg. door het Bestuur van afd.
Utrecht.
Mej. G.P. van Stolk,
Honingerdijk 44,

Rotterdam.

J.E. Boddens Hosang, Burgemeester,
Rembrandtlaan 19,

Naarden.

Peter van der Braken, Kunstschilder,
Duinlaan 111,

Loosduinen.

Groep Vlaanderen.
R. Pitens, Bondstraat 8,

Brussel.
Opg. door den heer W. Hengelmolen,
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Buitenland.
Brussel.
J.J.J. van Rensburg,
Sentrale-Hoërskool,
Bloemfontein (Z.Afr.)
J.G. Geldenhuys.
Henrystraat 105, Bloemfontein (Z.Afr.)
Beiden opg. door het Bestuur van Afd.
Bloemfontein.
Dr. J.S. du Plessis, Keloinstraat 3,
Tuinen,

Kaapstad (Z.-Afr.)

Verbondsadressen
Groepssecretarissen.
Groep Nederland

D. Roessingh van Iterson Ruychrockl. 94.
's-Gravenhage.

Groep Ned. Antillen

J. Rustige Jr.

Emmastad 8 (Curaçao).

Groep Ned. Indië

P.J. van Baarda

Kramatlaan 2, Batavia.

Groep Suriname

D. Blanken

Fort Zeelandia,
Paramaribo.

Groep Vlaanderen

M.J. Liesenborghs

Slotlaan 39, St.
Lambrechts, Woluwe
(Brussel).

Secretarissen der zelfstandige afdeelingen.
Bloemfontein

Mej. Dr. E.J. Conradie

Universiteitskollege van
den Oranje-Vrijstaat.

Kaapstad

Jhr. S.J.v. Ewijck v.d. Bilt P.B. 1723.

Nieuw Nederland

A. Drost Jr.

c/o Mij. Nederland Room
658, 25 Broadway, New
York City.

Roemenië

J. den Besten Jr.

t/k. Astra Româna. S.A.
Bul Carol I, No. 10
Boekarest I.

Weenen

A.v.d. Stal

Renngasse 4, Weereen.
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Rede van Z.Exc. Mr. J.A. De Wilde op den Groepsdag te Middelburg
22 Mei 1936
De taak, die het Alg. Ned. Verbond zich gesteld heeft, is niet zoo gemakkelijk te
volbrengen.
Wat omvat die taak?
Zonder zich in godsdienstige en staatkundige vraagstukken partij te stellen, beoogt
het verbond: 1o. verhooging van de geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht van
de volken en volksgroepen, die tot den Nederlandschen stam behooren en 2o.
versterking van hun bewustzijn van onderlinge verwantschap.
Ook al wordt in deze doelstelling verhooging der stoffelijke kracht niet gemist,
zoo kan men toch zeggen, dat de algemeene strekking van ideëelen aard is.
Als men nu bedenkt, dat de vraagstukken op economisch gebied meer dan ooit in
het middelpunt der belangstelling staan, terwijl daarnaast de godsdienstige en
staatkundige, de menschen het meest interesseeren en prikkelen tot krachtsontplooiing,
dan ligt het voor de hand, dat het eenige moeite kost de noodige warmte en bezieling
voor het beoogde doel te wekken, zonder aan de wet van het Verbond ontrouw te
worden.
Ik heb dan ook eerbied voor de leiders van het Verbond, die den strijd volgehouden
en het doelwit niet uit het oog verloren hebben. Ze laten het ideaal niet los. Door
verhoogde activiteit willen zij het aantal dergenen, die hun streven steunen, uitbreiden
en vergrooten.
Te meer nog is hier plaats voor waardeering, omdat ook voor de ontwikkeling van
dezen arbeid de wereldoorlog booze gevolgen heeft gehad. Sinds 1914 is er veel
binnen onze grenzen veranderd, maar nog meer daarbuiten. De mentaliteit der
stamverwante volken is gewijzigd en er is een groote verschuiving in de verhoudingen
gekomen. Nieuwe overleggingen spelen een rol, andere doel-
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einden streeft men na; openlijk of in 't verborgen doen allerlei bijoogmerken zich
gelden. En daarop kan men van hieruit weinig of geen invloed uitoefenen. Wie dan
ook den moed niet opgeeft maar dapper stand wil houden, zal er zich van bewust
moeten zijn, dat heel wat toewijding en inspanning, geduld en volharding noodig
zullen blijken om de gelederen van het verbond aan te vullen en zoo mogelijk te
versterken.
Ziende op de worsteling van hen, die aan een krachtig nationaal gevoel en oprechte
liefde voor het vaderland sympathie voor onze over de wereld verspreide
stamverwanten paren, heb ik geen weerstand willen bieden aan het verzoek, om in
Zeelands hoofdstad ter gelegenheid van de vergadering van de groep Nederland een
kort woord te spreken.
Want persoonlijk voelde ik altijd belangstelling en genegenheid voor het Verbond.
En die blijven mijnerzijds ook in de toekomst aan het Verbond verzekerd, onder dit
beding, dat het onveranderlijk en standvastig blijve staan op het eenig juiste standpunt,
dat historisch gegroeide staatkundige toestanden en verhoudingen worden aanvaard
en ontzien, dat het contact in en buiten ons vaderland worde gezocht en bevestigd
met geen ander doel, dan de familierelatie levendig te houden of steviger te maken
en door samenspreking en samenwerking, door uitwisseling van gedachten en
verspreiding van lectuur des te beter profijt te kunnen trekken van de vruchten, die
groeiden en rijpten aan den Nederlandschen stam.
Er zit in het Alg. Ned. Verbond een grondgedachte, die iedere Nederlander met
gevoel voor traditie en historie bekoren moet.
Geeft acht op de stem van het bloed!
Dat is feitelijk de leuze, die het Verbond opheft. Dat is de klank, die het in onze
vermechaniseerde samenleving met kracht doet hooren.
We leven in een wereld, die vol berekening is, waarin de macht er telkens in slaagt,
over het recht te zegevieren, waarin de uiterlijke glans onevenredig groote bekoring
heeft, en waarin het moeilijk is de menschen te bezielen voor de schatten des geestes.
Wie speculeert op hebzucht en afgunst, wie materieele voordeelen weet voor te
spiegelen, heeft doorgaans meer kans op slagen dan wie opwekt tot het najagen van
onstoffelijke waarden.
Tot groote, ook stoffelijke schade van het menschdom is dit een niet te loochenen
waarheid. Indien de menschen, indien de volken niet allereerst het hunne zochten,
maar bedachten dat het gebod: ‘heb Uw naaste lief als U zelf’ ook in de staatkundige
en economische verhoudingen toepassing moet vinden, dan zou het wereld-aspect
er beter uit zien dan het thans doet. Vele moeilijkheden zouden opgelost en dreigende
gevaren vermeden kunnen worden.
Daarom mag alles wat in gezonden zin er op gericht is liefde te wekken voor
ideëele goederen, waarvan het bezit geen op geld waardeerbaar voordeel biedt. maar
die aan het leven meer inhoud geven en de zedelijke kracht des volks versterken, op
onze waardeering aanspraak maken.
Gelukkig is er nog veel, dat in die richting wenkt en werkt. Wie er oog voor heeft,
ziet in den arbeid der Kerken, in het werk der barmhartigheid, in het sociale streven
op maatschappelijk gebied de sprekende symptomen.
Zulk een symptoom is ook de arbeid van het Alg. Ned. Verbond.
Geeft acht op de stem van het bloed!
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Wie daarop acht geeft, vraagt niet naar materieel gewin, maar is tot het offer bereid;
verlangt niet allereerst te ontvangen, maar is bereid om te geven.
Uitgangspunt moet daarbij zijn de volksgemeenschap, zooals die leeft en werkt
binnen de grenzen van het Nederlandsche Rijk.
Wie aan den anderen kant zou beginnen, zou dwars tegen de natuur ingaan en
‘bekaaid’ uitkomen. Het is niet zoo dat er eerst een gevoel van saamhoorigheid
gewekt moet worden jegens de stamverwanten, die in Amerika, Zuid-Afrika of
Vlaanderen wonen, om dan zoo af te dalen tot 't eigen Nederlandsche volk.
Neen, met het Nederlandsche volk moet men beginnen. In het midden daarvan
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spreekt immers voor ons reeds van zelf de stem van het bloed. Wie die stem niet
hoort, of weigert er naar te luisteren, stelt zich buiten onze volksgemeenschap. Wie
onverschillig staat voor de vraag, of hij niet liever een Engelschman, Duitscher of
Rus dan een Nederlander zou zijn, zult Gij er zeker nooit van overtuigen, dat ons
aan de mannen van Vlaanderen en Zuid-Afrika banden verbinden, die wij niet
verwaarloozen mogen.
Daarom, in Nederland zelf begonnen!
Alleen hij, die zijn eigen land en zijn eigen volk lief heeft, kan straks zijn
genegenheid ook uitstrekken tot hen, die tot den Nederlandschen stam behooren.
Wie zich om vader of moeder, broeders of zusters niet bekommert, zal er zeker niet
op uit zijn de banden met neven en nichten te versterken.
Daarom kan het Alg. Ned. Verbond op Nederlandschen bodem alleen dàn bloeien,
als er vaderlandsliefde en nationaal zelfgevoel is.
En die zijn er - Gode zij dank - bij duizenden. Ik durf zelfs de stelling verdedigen,
dat in de laatste jaren de liefde voor land en nationaal bestaan eer sterker dan zwakker
is geworden.
Dat moet door het Algemeen Ned. Verbond aangegrepen worden. Daar moet men
altijd weer mee beginnen.
Wij en onze volksgenooten zijn niet alleen van hetzelfde bloed en van dezelfde
taal, maar wij hebben dezelfde geschiedenis doorgemaakt; wij hebben in de
continuïteit der geslachten, kennelijk door God gezegend, ons land gemaakt tot wat
het is; we hebben onze vrijheid en onafhankelijkheid bevochten; we vormen een
natie, die anders is dan andere naties, van eigen type en karakter.
Op die waarheid moet steeds weer de aandacht gevestigd worden. Het besef ervan
moet verlevendigd worden. Niet om in laakbaar nationalisme of ziekelijk gedweep
te vervallen, maar om onze eenheid te zien en te waardeeren wat God ons door den
arbeid onzer vaderen gaf.
Met alle kracht moet positie worden genomen tegen allen, die de kracht en de
beteekenis der geschiedenis loochenen en het doen voorkomen alsof ieder geslacht
opnieuw begint, alsof het verleden ons niet aangaat, alsof alleen het heden en de
toekomst voor ons iets beteekenen.
Zoo is het niet. Dat is een leugen, die, zoo hij ingang vindt, zich schrikkelijk zal
wreken.
Het verleden is voor ieder van ons individueel en is voor ons volk in het algemeen
van alles beheerschende waarde.
Dat verleden heeft ons één gemaakt, heeft onze plaats onder de andere volken
bepaald, heeft ons een naam gegeven in de wereld, is ook thans nog van overwegenden
invloed op onze positie in het heden en heeft ons op het nauwst verbonden met Oosten West-Indië. Aan dat verleden danken wij het, dat we een vrij volk zijn met een
traditie van eeuwen.
Als het zoo ver gekomen was, dat in ons volk de kracht van het verleden niet meer
werd gevoeld, dan zou er niet alleen geen plaats zijn voor Uw Verbond, maar dan
hadden we ook als natie geen toekomst meer.
Daarom is het voor den groei en het welzijn van het Alg. Ned. Verbond noodig
als brood, dat ons volk zijn historie kent en de draden ziet, die ons aan de
voorgeslachten binden.
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Als natie hebben wij een gemeenschappelijk bezit. Dat bezit heeft een groote
waarde. Er zijn, zooals aan alle bezit, ook lasten aan verbonden. Wij moeten aan dat
bezit werkzaam zijn; we moeten het niet alleen bewaren, maar ook verbeteren en
zoo mogelijk vergrooten en veredelen.
Dat bezit bestaat in alles, wat de mensch noodig heeft om den strijd des levens te
strijden. Het is de godsdienst, die vooral in de vorming van ons volk en van zijn taal
een zoo alles beheerschende rol heeft gespeeld; het is onze cultuur in letterkunde,
wetenschap en kunst, die een eigen Nederlandsch karakter draagt; het is onze
staatkundige onafhankelijkheid; het zijn onze volksvrijheden en rechten; het is een
Koningshuis, dat van den dag af, ja van vóór den dag onzer nationale zelfstandigheid
met ons heeft meegeleden en geworsteld, het is onze stoffelijke welvaart, die ondanks
tegenslag en depressie toch nog

Neerlandia. Jaargang 40

148
die van de meeste andere landen te boven gaat. Het is de relatie met het heerlijke
Insulinde, Suriname en de Nederlandsche Antillen. Dat alles is een nationaal bezit,
waarin wij als Nederlanders deelgenoot zijn, dat ons van anderen onderscheidt.
Aan de cultiveering van dat bezit, dat ons van het voorgeslacht is overgeleverd,
moeten wij niet maar alleen onze aandacht wijden, wij moeten er ons aan geven. Het
moet de volle liefde hebben van ons hart. Wij moeten er voor bidden, waken en
werken.
En dat is het nu wat in eerste instantie het Alg. Ned. Verbond beoogt, als het
spreekt van een verhooging van de geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht.
Natuurlijk kan het daarbij nooit de bedoeling zijn, dat het Verbond als zoodanig
zich gaat bezighouden met godsdienst, letterkunde, schilderkunst, economie,
sociologie of staatkunde. Dat zou, bij de gedeeldheid der inzichten en
levensbeschouwingen zelfs regelrecht tot zijn ondergang leiden.
Maar wel is het de bedoeling, dat mede door den arbeid van het Verbond, de oogen
geopend en de harten opmerkzaam gemaakt worden op wat ons nationale leven biedt
en bieden kan. Het moet voor zijn deel bezieling wekken voor alles, wat de nationale
ontplooiing bevorderen en de kracht des volks versterken kan. Dat doel moet worden
bereikt door ieder op zijn plaats te laten arbeiden.
Er moet vanwege het Verbond geen levensbeschouwing worden opgelegd, geen
richting in godsdienstigen of staatkundigen zin worden gepropageerd. Maar aan heel
het volk moet worden ingeprent, dat, naast speciale doeleinden, aller oogmerk moet
zijn de geestelijke kracht en rijkdom van de Nederlandsche natie te versterken; den
naam van het Nederlandsche volk te verhoogen en door alle variatie heen zijn eenheid
tegenover de wereld te doen uitkomen.
***
Indien de groep Nederland van 't Alg. Ned. Verbond voor zijn deel erin slaagt aan
dit begeerlijk doel nader te komen, dan komt daarnaast de tweede taak.
De Nederlandsche stam leeft niet alleen tusschen de Eems en het Zwin. In andere
deelen der wereld wonen er duizenden, die ook van den Nederlandschen stam zijn.
Geeft acht op de stem van het bloed!
Die millioenen Vlamingen, die velen, die in Indië, Afrika en Amerika leven, laten
ons niet koud. Onze stamboom wortelt in dezelfde aarde.
Wij zijn met hen van dezelfde afkomst, en met name in onze taal zijn de teekenen
der familieverwantschap aanwezig. Maar ook in de uitingen van hun kunst. De
Vlaamsche schilderschool is er een van echt Nederlandsch karakter. En de
bouwwerken uit den bloeitijd van Vlaanderen zijn voortbrengselen van menschelijk
kunnen, waarop wij als Nederlanders trotsch zijn.
Natuurlijk staan we tegenover al deze stamverwanten, die ook onderling sterk
onderscheiden zijn, heel anders dan tegenover onze volksgenooten. Maar toch is het
ons een behoefte aanraking met hen te zoeken. Er is toch altijd - en dat geldt vooral
de taal en letterkunde - een gemeenschappelijk terrein, waarop we elkander ontmoeten
kunnen. Trouwens, hoeveel gedichten en geschriften van Vlaamsche schrijvers
worden in ons vaderland gelezen en genoten! En in Amerika verschijnen couranten
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in de Nederlandsche taal en wordt op vele plaatsen in onze taal het evangelie
verkondigd.
En nu is dit mijn stelling:
Wie eigen volk liefheeft, zal zijn genegenheid ook uitstrekken tot anderen, die aan
dat volk verwant zijn. Die zal beseffen, dat er in de cultuur, dat er in het geestelijk
en zedelijk bezit dier stamverwanten waardevolle deelen zijn, die onze cultuur en
ons bezit verrijken kunnen, en dat omgekeerd het bekend maken van de
voortbrengselen van het Nederlandsche volksleven aan die anderen ten goede kan
komen.
Daar komt iets bij. Als we letten op den gang der historie, dan heeft in het verleden
schier alles er toe meegewerkt, om de kinderen van denzelfden stam van elkander
te vervreemden.

Neerlandia. Jaargang 40

149
De staatkundige geschiedenis, het religieuze leven, de economische omstandigheden
zijn voor onze stamverwanten in menig opzicht heel anders geweest dan voor ons.
En dat geldt tot op den huldigen dag.
Daardoor zijn we van elkander vervreemd. En het proces der vervreemding gaat
altijd door. Broeders en zusters, die elkaar in 25 of 30 jaar niet gezien hebben, zijn
bijna vreemden geworden.
Maar - en dat is het merkwaardige - indien zij elkaar weer enkele malen hebben
ontmoet, dan herleeft de macht van het verleden, dan wordt de band des bloeds weer
aangetrokken, dan blijkt het toch weer, dat ze niet zoo vreemd tegenover elkander
staan, als ze aanvankelijk, dachten.
En zoo is het ook met onze stamverwanten buiten onze grenzen.
Daarom rust op ons de plicht pogingen in het werk te stellen hen weer te leeren
kennen, aanraking met hen te zoeken en te onderhouden. Voor zoover dat mogelijk
is moet dat proces der vervreemding worden gestuit en moet er toenadering komen.
Indien nu bij onze stamverwanten dat zelfde gevoelen bestaat, zeker, dan kan dat
contact op allerlei manier tot stand worden gebracht, maar dan is er toch zonder
twijfel plaats voor een Alg. Ned. Verbond.
Welnu, het is gebleken, dat bij onze stamverwanten inderdaad de behoefte aan dit
alles werd en wordt gevonden. Vandaar, dat het Alg. Ned. Verbond uit verschillende
groepen bestaat: de groep Nederland, Ned. Antillen, Ned. Indië, Suriname en
Vlaanderen.
Reeds op 26 Mei 1923 kon door Dr. J. Th. de Visser, destijds Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te Dordrecht het vijf en twintigjarig bestaan
van het Alg. Ned. Verbond worden herdacht.
Het komt er nu maar op aan, dat èn in het eigen vaderland èn daarbuiten de
aangevangen arbeid met toewijding wordt voortgezet en in de goede banen wordt
geleid.
Vele mannen van naam hebben zich in het verleden aan deze zaak gegeven. Ik
noem, voor wat ons land betreft, slechts de namen van Kiewiet de Jonge, Kern en
Van der Vlugt.
Maar, gelijk ik in de aanvang zeide: De taak is niet gemakkelijk. Zij eischt een
groote mate van volharding en tact.
Vele Nederlanders vragen, alvorens zich voor een zaak te geven, eerst: Wat is
voor mij het praktisch nut, het aanwijsbaar voordeel?
En zij zijn er niet tevreden mede, als Ge dan antwoordt, dat het Alg. Ned. Verbond
boeken verspreidt naar Noord Amerika en Vlaanderen, dat zeemanshuizen in het
buitenland worden gesteund, dat Nederlandsche leergangen in Duitschland en elders
worden bevorderd en dat met goed gevolg pogingen worden aangewend om
Zuid-Afrikaansche studenten naar Nederlandsche Universiteiten te trekken.
Vóór alles is noodig dat onverdroten door woord en beeld en geschrift gewezen
wordt op de beteekenis en de positie van den Nederlandschen stam, daarbij altijd
weer uitgaande van dat deel, dat in het eigen land woont.
Deze waarheid moet er in gehamerd worden:
Onze Nederlandsche natie kan zich met Gods hulp slechts handhaven, als zij zich
zelf blijft.
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Als het aankomt op ontplooiing van materieele kracht, op sterkte van wapenen,
op macht en getal, dan behooren wij tot de kleinen. Daarin kunnen wij met de grooten
dezer aarde niet wedijveren.
Maar gelukkig is dat niet alles, wat de positie van een volk bepaalt. Als dat het
eenige was, dan waren we reeds lang vergaan.
Maar zeg het en herhaal het, schrijf het in proza en poëzie, teeken het in beeld en
film:
Wij zijn een zelfstandig volk, met een eigen taal, zeden en gewoonten, wij hebben
een geschiedenis, die voor de verovering der heerlijkste goederen van West-Europa
en Amerika van beheerschenden invloed is geweest; wij besturen een rijk van meer
dan 60 millioen zielen, en wij doen dat - ondanks alle gebrek - niet zonder eere; wij,
verheugen ons in het
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bezit van de vrijheid van woord en godsdienst. En bij dat alles regeert over ons een
Koningin, gesproten uit een geslacht, waaraan niet alleen ons eigen land maar heel
de beschaafde wereld onnoemelijk veel te danken heeft.
Zoo staan wij als Nederlandsch volk te midden der andere volken.
Laat dat volk in al zijn geledingen begrijpen, dat het, voortbouwend aan zijn
nationaal bestaan, tevens moet vasthouden aan zijn traditie. Vooruitstrevend in de
ontwikkeling van het Nederlandsche recht, de nationale welvaart, in het bevorderen
van kunsten en wetenschappen. Maar daarbij altijd weer voortgaande in de lijn van
het karakter der eigen natie.
Slaagt men er in den eerbied voor het organisch gegroeide te versterken en het
volk steeds meer te doordringen van zijn historische taak en roeping, zijn inzicht in
de wonderbare leiding zijner geschiedenis te verdiepen, dan zal ook het Alg. Ned.
Verbond een toebereide aarde vinden om zijn werk te volbrengen.
Dan kan ook Uw groep ‘Nederland’ steeds meer komen tot wasdom en bloei. Dan
worden binnen de grenzen de krachten vernieuwd en gestaald. Dan zullen ook de
betrekkingen met onze stamverwanten buiten de grenzen versterkt kunnen worden.
Dan zult Gij kunnen voortvaren naar het doel, dat Dr. Schaepman eens aldus
teekende: ‘Het scheppen van een gevoel van zedelijke eenheid bij den geheelen
Nederlandschen stam, eenheid in het streven naar recht en eenheid vooral in het
vasthouden aan de Oranjeleus, die toch de leus is van het hart van Nederland’.
ALGEM. NEDERLANDSCHE KUNSTTENTOONSTELLING
Hun, die verzuimden deze door het A.N.V. ingerichte tentoonstelling
van Nederlandsche, Vlaamsche, Afrikaansche en Ned.-Indische
beeldende kunst te bezoeken, wordt medegedeeld, dat zij met twee
weken is verlengd en tot 12 Juli nog te bezichtigen is in het Stedelijk
Meseum te Amsterdam.

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het Buitenland in het verleden
XL.
Keeren wij tot Malabaar terug. De vernederende positie, waarin de Radja van Koetsjin
was geraakt, was natuurlijk niet naar den zin van een groot deel van den
Malabaarschen adel, wiens macht bij de verdragen, welke de koning met de
Compagnie had moeten sluiten, zeer beperkt was geworden. Verzet daartegen werkte
uit, dat de Compagnie zich hoe langer hoe meer mengde in de inwendige
aangelegenheden van het rijk. Ook in de naburige rijkjes breidde zij haar invloed
gestadig uit. De daardoor in het leven geroepen verbittering was zoo groot, dat het
tot een opstand kwam, zoo hevig en zoo uitgebreid, dat de Compagnie alleen door
de hulp van haren bondgenoot, den Zamorin van Kalikoet, den toestand is kunnen
meester worden. Als belooning voor zijn hulp kreeg de Zamorin nu eenige uitbreiding
van grondgebied ten koste van Koetsjin. De houding van den Kalikoetschen vorst
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tegenover zijn zwakkeren nabuur werd nu voortdurend onaangenamer en driester;
allerlei gebiedsschendingen en beleedigingen heeft de arme vorst van Koetsjin zich
moeten laten welgevallen zonder dat de Compagnie voorloopig iets deed om haren
vazal te beschermen. Men zag zulk een vijandige verhouding blijkbaar gaarne,
gedachtig aan de zoo vaak in practijk gebrachte spreuk: ‘Verdeel en heersch’. Eerst
toen de Zamorin het al te bont maakte en zelfs Koetsjinsch gebied ging annexeeren,
en bovendien bekend werd, dat hij met de Engelsche Compagnie onderhandelde over
de vestiging van een factorij in zijn rijk, trad men krachtiger tegen hem op en bracht
hem tot rede (1707). De verhouding tegenover den Zamorin bleef na
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dien tijd gespannen. In 1715 kwam het zelfs tot een openlijken oorlog met dien vorst,
waarin de Compagnie wel de overwinning behaalde, maar met geweldige inspanning.
Na die overwinning op den machtigsten staat van Malabaar achtte de Commandeur
het oogenblik gekomen nu ook te trachten de kleine Malabaarsche staten in denzelfden
toestand van vazalschap te brengen als waarin Koetsjin zich bevond. Hij kwam
daartoe, omdat daarin de eenige weg werd gezien om het monopolie van den
peperhandel te behouden, dat door de vestiging van de Engelschen in Kalikoet en
van de Franschen in Mahé ernstig in gevaar werd gebracht. Reeds was gebleken dat
belangrijke hoeveelheden peper zonder hare toestemming naar andere havens dan
de Compagnies-uitvoerhavens vervoerd werden. Onder het bewind van den
Commissaris-generaal Van Imhoff bereikte die inmengingspolitiek der Compagnie
haar hoogtepunt. In eenige kleine rijkjes slaagde zij naar wensch, en wellicht zou zij
haar doel bereikt hebben, niettegenstaande den toen reeds begonnen achteruitgang
van hare machtsmiddelen en de geheime en openlijke dwarsbooming van die politiek
door den Zamorin, zoowel als door de Engelsche en Fransche Compagniën, wanneer
niet juist in dat tijdperk het rijk van Travankoor, vroeger beschouwd als een ‘quantité
négligeable’, wegens de daar altijd heerschende woelingen en burgeroorlogen, onder
de krachtige leiding van Martanda Varma zich tot een militaire macht van beteekenis
had ontwikkeld. Deze energieke man was er in geslaagd zich tot dictator op te werpen
en alle kleinere potentaatjes met hunnen aanhang aan zijn gezag te onderwerpen.
Van Imhoff had onderhandelingen met hem aangeknoopt, maar deze mislukten. Dit
leidde tot een expeditie van de Compagnie naar Travankoor, die geheel anders uitliep,
dan men verwacht had, want de Nederlandsche troepen werden na aanvankelijk
succes, door den Radja verslagen. De nog steeds wrokkende Zamorin maakte van
de moeilijkheden, waarin de Compagnie verkeerde, gebruik door met zijn legerscharen
een inval in Koetsjin te doen. De Compagnie, die op geen hulp van Batavia kon
rekenen, werd van twee zijden bestookt, zóó in het nauw gebracht, dat zij gedwongen
werd onmiddellijk vrede te sluiten met den Travankoorschen vorst en wel op zeer
vernederende voorwaarden. Zij moest zich daarbij verbinden nooit meer tusschenbeide
te komen ten gunste van welken staat ook, waarmede Travankoor in oorlog was;
haar eigen vazallen mocht zij derhalve niet meer beschermen; ook het recht op de
bescherming van de christelijke bevolking van Travankoor, die zij altijd had
uitgeoefend, moest zij prijs geven. Financieel was het vredestractaat met den
Maharadja niet zoo onvoordeelig; met den peperhandel kon de Compagnie nog heel
wat geld verdienen, maar eervol was het allesbehalve*).
In weinige jaren wel een heel groote verandering in hare positie aan de Westkust!
Daarbij kwam, dat de oorlog tegen Kalikoet ook niet gunstig verliep. Het was voor
de Compagnie een ware verademing, dat in 1758 zoowel Martanda Varma als de
Zamorin kwamen te overlijden en door minder strijdlustige vorsten werden opgevolgd.
Maar al gaf dat haar voorloopig wat rust, haar prestige had een geweldigen knak
gekregen. Een overwegende rol heeft zij daarna in Malabaar niet meer gespeeld. In
*) Belangrijke gegevens omtrent die periode zijn aanwezig in de Bibliotheek van het Kon. Inst.
voor Indische Landen Volkenkunde. Men vindt daar o.m. het ‘Dagboek der gebeurtenissen
gedurende den oorlog met den Zamorijn’; gecopieerd door den Eerw. Heer P. Groot (Madras
1910). (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records No. 8); en
het ‘Dagregister D.E. Captain J. Hackert gedurende den veldtocht tegen den koning van
Travancoor, tijdperk 18 Oct. 1739-8 Juni 1740’. Gecop. door A.J.V.d. Berg. (Madras 1909)
(Selections als voren No. 10).
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de daarop volgende jaren heeft zij in den oorlog tusschen Kalikoet en Travankoor
ternauwernood hare neutraliteit kunnen handhaven. In de jaren zeventig, toen Hyder
Ali, de nieuwe heerscher in Hindoestan, na de verovering van Kalikoet, ook
Travankoor met onderhoorige rijkjes
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wilde aantasten, was zij zelfs daartoe niet meer in staat. Toen den Hindoestanschen
veldheer niet dadelijk doortocht door Koetsjin werd toegestaan, veroverde hij
verschillende Nederlandsche forten en vestigde zich zelfs in de residentie te Koetsjin.
Doordat Hindoestan met de Engelschen in oorlog geraakte, werd de Compagnie voor
het oogenblik nog gered. Zij heeft echter een groot deel van haar bezittingen toen
maar aan Travankoor verkocht, omdat zij ze toch niet houden kon. Door de verovering
van de stad Koetsjin door de Engelschen in 1795 kwam aan het eens zoo roemvolle
bewind over Malabaar voor goed een einde.
Behalve een groot aantal grafsteenen, waarop ik later terug kom, vindt men in Koetsjin
nog verschillende gebouwen of overblijfselen daarvan, die aan het Nederlandsche
bewind herinneren. De St. Franciscuskerk, hoewel reeds door de Portugeezen als
Katholieke kerk gebouwd, werd door de Nederlanders in gebruik genomen en voor
den Protestantschen eeredienst ingericht. Ook het Britsche residentiegebouw op het
eiland Bolghotty, en de kazerne, is volgens Sir Evan Cotton, die de voorrede van het
boek van Panikkar heeft geschreven, in 1774 door Nederlanders gesticht. Volgens
denzelfden schrijver is de woning van den militairen commandant eveneens nog
aanwezig, terwijl van de vroegere gouverneurswoning nog twee poorten zijn
overgebleven dicht bij het gebouw van de Engelsche club. Ook van de vroegere
vestingwerken in Malabaar waren, althans eenige jaren geleden, hier en daar nog
overblijfselen te zien.
De geschiedenis van de Oostkust - Benggala als reeds vroeger besproken, blijft hier
buiten beschouwing - is minder romantisch geweest dan die van Malabaar. Daar zijn
de handelsbelangen altijd verre overwegend geweest. In de tweede helft der 18de
eeuw is spoedig verval ingetreden. Den strijd tusschen de Engelschen en Franschen
tijdens den Oostenrijkschen successie-oorlog en de groote beroering in Zuidelijk
Voor-Indië kort daarna, waarvan de Directeur van Pondisserie, Dupleix, gebruik
maakte tot het stichten van een groot rijk, dat spoedig door Robert Clive weder werd
te gronde gericht, kwam de Compagnie gelukkig door. Maar inden Vierden
Engelschen oorlog zijn alle, aan zee gelegen, kantoren door den vijand bemachtigd,
zelfs het sterke Negapatnam. Alle fut was er uit! Wel zijn bij den vrede van 1784 de
bezittingen hier, behalve Negapatnam, aan ons terug gegeven; doch in 1795 zijn zij
opnieuw genomen, en later bij het tractaat tot definitieve grensregeling voor goed in
Engelsche handen gebleven.
Ook het kantoor Soerate is, na een wisselvallige geschiedenis van bloei en verval,
ten slotte in Engelsche handen overgegaan.
Het einde van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in Voor-Indië is wel heel
droevig geweest. Een treffend voorbeeld van ondergang door verval van krachten!
De eenige troost daarbij is, dat zij althans bijna anderhalve eeuw een eervolle plaats
heeft ingenomen; dat zij in dat tijdperk vele schoone bladzijden aan onze koloniale
krijgsgeschiedenis heeft toegevoegd, en dat haar bewind, met name in Malabaar, in
menig opzicht een zegen voor het land geweest is, waarvan de herinnering, blijkens
het boek van Panikkar, zelfs nu nog niet is verloren gegaan.
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Alvorens een overzicht te geven van de nog aanwezige stoffelijke overblijfselen van
de heerschappij der Compagnie in Voor-Indië, moge ik hier nog eenige mededeelingen
doen omtrent enkele merkwaardige Nederlanders, die niet in dienst van de Compagnie,
maar van Aziatische vorsten een rol van beteekenis gespeeld hebben.
In de eerste jaren van het Compagniesbewind moet ik dan noemen Cornelis Claesz
Heda, van de bekende Haarlemsche schilderfamilie. Volgens Dr. Alfred von Wurzbach
‘Niederländischees Künstler-Lexikon’, is hij vrij zeker een broeder geweest van
Willem Claesz Heda, van wien een prachtig stilleven hangt in het Mauritshuis te
's-Gravenhage. Het was een echte zwerversnatuur. In zijn jonge
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jaren is hij o.a. in dienst geweest zoowel van den Zweedschen koning Karel IX, als
van den Sjah van Perzië, als kunstschilder. In laatstgenoemd land is hij door de
Portugeezen - om welke reden is mij niet bekend - gevangen genomen en naar de
hoofdplaats Goa van hun Indische rijk vervoerd. Van daar wist hij echter te ontsnappen
en kwam hij terecht in het rijk van Widzjapoer, waarhij

Grafgedenkteeken voor Jan Willem Hessing te Agra.

een toevlucht vond aan het hof en in staatsdienst aldaar, als raadsman van den Sultan
tot groot aanzien kwam. Uit den aard der zaak zeer gebeten op de Portugeezen, heeft
hij toen aanraking gezocht met zijn landgenooten, en aan de Compagnie jaren lang
groote diensten bewezen, zoo wel op handelsgebied als op politiek terrein.
Een dergelijke rol heeft later vervuld de chirurgijn Pieter de Lange, die als hofarts
bij den Sultan van Golconda in dienst is geweest.
Ook bij de keizers van Hindoestan heeft voorliefde bestaan voor Europeesche
dienaren. Veel omtrent de geschiedenis van dat rijk is op schrift gesteld door
Europeanen in hunnen dienst. Zoo door den Franschen geneesheer, lijfarts van den
keizer, Bernier, en door den Italiaan Manucci, die aan het hoofd stond van de artillerie.
Dat die vorsten gaarne Europeanen in dienst hadden, van wie zij wisten, dat hunne
onderdanen wat zouden leeren, behoeft ons allerminst te verwonderen; want afgezien
van Oostersche wreedheid, stonden velen van hen en een deel van hun volken op
een hoog beschavingspeil. De prachtige bouwwerken, schilderijen, weefsels en
voortbrengselen van kunstnijverheid uit dien tijd zeggen genoeg. Enkelen van die
vorsten zijn ook letterkundigen van beteekenis geweest*). Bijzonder waren zij gesteld
op Hollandsche konstabels voor het bedienen van het geschut en om daarbij als
leermeesters van hun soldaten op te treden. Die voorliefde was dus lang niet altijd
in het belang der Compagnie, want door het gevolg geven aan die wenschen, wapende
men soms die vorsten tegen zich zelf. Toch heeft men dit meermalen gedaan om die
groote heeren te vriend te houden of een belangrijke handelsvergunning van hen te
kunnen verkrijgen. De meesten van die menschen
*) Zie hiervoor Binyon and Arnold. ‘The Court-Painters of the Grand-Moguls’. 1921.
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zijn natuurlijk anonymi, van wier verdere geschiedenis men niets weet. Maar een
uitzondering daarop maakt Jan Willem Hessing, uit den laatsten tijd der Compagnie,
te wiens eere te Agra een prachtig grafmonument in Moorschen stijl is opgericht;
van dit koninklijk mausoleum heeft Maurits Wagenvoort in zijn meergenoemd artikel
‘De Hollanders in Noordelijk Indië’ een foto opgenomen. Hij was - zooals
Wagenvoort zegt - nog van het oude slag dienaren der Compagnie.
In 1739 te Utrecht geboren, kwam Hessing in 1757 op Ceilon, nam daar deel aan
de inneming van Kandy onder Lubbert Jan Baron van Eck in 1765 en vertrok daarna
naar het vaderland. In Indië teruggekeerd nam hij niet weder dienst bij de Compagnie,
maar bij een der Indische vorsten. In den dienst van den Mahratta-vorst Madho Rao
Sindhia onderscheidde hij zich bijzonder in den slag van Bhandagaon bij Agra, in
1787; werd toen tot kapitein bevorderd en eenige jaren later tot kolonel, bevelhebber
van den grootschen burcht te Agra, door den beroemden keizer Akbar en zijn
kunstzinnigen kleinzoon Sjah Sjahan gesticht. Die burcht is tijdens zijn
bevelhebberschap door de Engelschen belegerd; maar hij heeft het voorrecht gehad
de overgave niet te beleven; hij stierf vóór dien tijd op 21 Juli 1803. Een lang
grafschrift vermeldt het leven van den man, ‘die geteld mag worden onder de laatste
Hollanders, die de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Noordelijk Indië eer
aandeden’.
Onder die Nederlanders - want het geldt hier geen Hollander, maar een Vlaming
- die de Compagnie eer aandeden, mag ook genoemd worden Eustachius Benedictus
de Lannoy, al heeft zij heel wat meer verdriet, dan plezier van hem beleefd. Hij was
luitenant in dienst der Compagnie, en werd in den ongelukkigen veldtocht tegen
Martanda Varma, in 1741 door deze gevangen genomen. Hij nam toen het aanbod
van den Maharadja aan, in zijn dienst over te gaan. Begaafd met groote militaire
talenten, uitmuntend organisator en onverschrokken en beleidvol aan voerder, heeft
hij zijn nieuwen meester uitstekende diensten bewezen. Een groot deel van de
successen, die de vorst in zijn volgende oorlogen te boeken heeft gehad, zijn in
hoofdzaak aan de kranige leiding van De Lannoy te danken geweest.
Ook als vestingbouwkundige was hij een vakman van meer dan gewone beteekenis.
Van een lange fortenlinie door hem tot verdediging van het rijk van Travankoor
aangelegd, bestaan volgens Panikkar nog vele overblijfselen. Bij de bevolking van
Malabaar leeft De Lannoy's naam nog voort als ‘Istach’ (verbastering van Eustachius),
de ‘Valia Kappithan’ (groote veldoverste), en de plaats, waar hij begraven ligt, het
fort Udayagiri, en waar zijn graftombe staat, wordt nog steeds in eere gehouden.
De ‘List of inscriptions on tombs or monuments in Madras’ van J.J. Cotton, 1905,
vermeldt volledig het Latijnsche grafschrift:
‘Siste viator. Hic jacet Eustachius Benedictus de Lannoy qui tanquam
dux generalis militiae Travancoridis praefuit ac per annos XXXVII ferme
summa fidelitate regi inserviit cul omnia regna ex Caincolam usque ad
Cochin vi armorum ac terrore subiecit. vixit annos LXII mensis V et
mortuus est die Juni MDCCLXXVII.
Requiescat in pace.
(Vertaling:
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‘Sta stil, wandelaar. Hier ligt Eustachius Benedictus de Lannoy, die als
algemeen aanvoerder de krijgsmacht van Travankoor heeft gecommandeerd
en gedurende ongeveer 37 jaar met de grootste trouw den koning beeft
gediend; aan wien hij alle rijken van Caincolam tot aan Cochin door
wapengeweld en verschrikking heeft onderworpen. Hij heeft geleefd 62
jaar en 5 maanden en is gestorven den ...... dag van Juni 1777.
Hij ruste in vrede’.)
Onder dit grafschrift wordt het herhaald in de Tamilsche taal. Boven het
wapenschild staan de motto's: ‘Hoc signum erit in coelo cum dominus ad judicandum
venerit’ en ‘Nos autem gloriari oportet in cruce’.
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(Vertaling: ‘Dit zal het teeken zijn in den hemel, wanneer de Heer zal komen om te
oordeelen’ en ‘Wij echter roemen in het kruis’).
Bij zijn graftombe zijn de graven van twee zijner bloedverwanten Jean Eustace
de Lannoy, overl. 14 September 1765 en Margareta de Lannoy, overleden 11
September 1782.
(Wordt vervolgd.)
F. DEKKER.
Naschrift.
Door een belangstellend lezer is de vraag gedaan of mijn mededeeling in het vorige
nummer van ‘Neerlandia’, als zou Van Reede door de toenmalige Indische ambtenaren
‘Jan Schorsal’ zijn genoemd, wel juist is, omdat deze spotnaam door Multatuli in
zijn ‘Max Havelaar’ aan den gouverneur van Sumatra's Westkust, Generaal ‘Van
Damme’ (in werkelijkheid Michiels) gegeven is.
Ik heb die woorden - de bedoelde tirade uit den Max Havelaar was ik vergeten uit het hoofd neergeschreven en verkeerde in de meening, dat ik ze gevonden had
bij Havart ‘Op en ondergang van Coromandel’ van 1693. Bij nader onderzoek is mij
echter gebleken, dat ik ze ontleend heb aan een artikel van S. Kalff in ‘Elsevier's
maandschrift’ van 1905. Na nauwkeurige nalezing moet ik erkennen, dat ik Kalffs
woorden vrij zeker verkeerd heb opgevat. Hoogstwaarschijnlijk heeft hem Multatuli's
grap voor den geest gestaan, en heeft hij niet bedoeld, dat die Indische ambtenaren
Van Reede zoo hebben genoemd, maar dat zij dien spotnaam terecht op hem hadden
kunnen toepassen.
Vriendelijk dank aan dien lezer voor zijn opmerking.
F.D

Nog eens Duitsch taal-imperialisme
Naar aanleiding van de beschouwing over het Duitsche taal-imperialisme in het
Juninr. opgenomen, herinnert een belangstellend lid te Bern ons aan een gesprek
tusschen Vorst Bismarck en den toenmaligen Nederlandschen gezant te Berlijn Baron
Van Zuylen van Nyevelt. De beroemde rijkskanselier liet zich ook in plagenden zin
uit over het Nederlandsch als Duitsch dialect. Slagvaardig antwoordde toen onze
gezant: ‘Dan toch een dialect, dat zich reeds op een litteratuur kon beroemen - Van
Maerlant en Melis Stoke - vóór dat de Duitsche taal een grammatica bezat’.

Nederland
De Groepsdagen te Middelburg
Een 60-tal leden begaf zich op 22 Mei j.l., na sluiting van de Groepsvergadering,
naar het fraaie Stadhuis van Zeelands hoofdstad, waar het gezelschap in de raadzaal
werd ontvangen door Burgemeester M. Fernhout, de Wethouders, eenige Raadsleden
en den Gemeente-Secretaris. In een hartelijke en zeer gegedocumenteerde rede heeft
de Burgemeester de leden van het A.N.V. welkom geheeten en mededeelingen uit
de geschiedenis van Middelburg gedaan. De zeer toegejuichte rede werd beantwoord
door den Voorzitter van Groep Nederland, den heer J.N. Pattist, die dankte voor de
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ontvangst en den Burgemeester huldigde voor het feit, dat het aan zijn initiatief te
danken was, dat deze groepsdag in het oude en schoone Middelburg gehouden werd.
Na bezichtiging van de oudheidskamer in het stadhuis, waarbij de
gemeentearchivaris, Dr. Unger, alle gewehschte inlichtingen gaf, verzamelden de
leden zich op en vóór de stoep van het beroemde stadhuis.
Vervolgens trok ons gezelschap naar de Abdij-gebouwen, waar de Griffier der
Staten van Zeeland, Dr. Tellegen, de vergaderzaal der Provinciale Staten met de
schitterende gobelins, toonde en de aanwezigen opmerkzaam maakte op vele
merkwaardigheden in deze middeleeuwsche gebouwen. Onderwijl werd een
beiaard-concert gegeven op den Langen Jan, Middelburgs hoogsten toren.
Tegen 7 uur verzamelden allen zich in het Hotel de Abdij voor den feestmaaltijd,
waarbij als gasten aanzaten Z. Exc. Mr. J.A. de Wilde, Minister van Binnenlandsche
Zaken, Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford, Commissaris der Koningin in Zeeland,
Mr. P. Dieleman, lid van Gedeputeerde Staten, Kapitein ter Zee H.J. van der Stad,
Majoor G. Berghuys, de Burgemeester van Vlissingen, de heer C.A. van Woelderen,
Mr. Louis Desmet, afgevaardigde van den tak Kortrijk en Mr. Dr. M.W.G. van der
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Deelnemers aan den Groepsdag op 22 Mei voor het Stadhuis te Middelburg. Op het bordes voor den
ingang v.l.n.r. J.N. Pattist, groepsvoorzitter; F. Reijsenbach, groepspenningmeester; M. Fernhout,
burgemeester van Middelburg en lid van het Groepsbestuur; D. Roessingh van Iterson,
groepssecretaris.
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Veur, Gem.-Secretaris van Middelburg.
De Voorzitter opende den maaltijd met een woord van welkom tot de aanwezigen
en dankte de gasten voor hun komst, zette in het kort het streven van het Verbond
uiteen en besloot zijn rede met den eersten dronk te wijden aan H.M. de Koningin,
waarop staande het Wilhelmus werd gezongen. De Voorzitter van de afdeeling
Middelburg, Jhr. F. Beelaerts van Blokland, hield daarop een keurige begroetingsrede,
met vele historische bizonderheden over de hoofdstad van Zeeland. De Commissaris
der Koningin voerde ook het woord een eindigde zijn rede met een dronk op het
Verbond en den krachtigen Voorzitter van Groep Nederland. Na afloop van den
gezelligen feestdisch verzamelden allen zich in de groote zaal van de Societeit St.
Joris, die tot de laatste plaats bezet was. Na opening door den Voorzitter, werden
eenige zangnummers ten gehoore gebracht door het West-Kappelsche Vrouwenkoor
in Zeeuwsche kleederdracht, waarna de schitterende rede van Z. Exc. Mr. J.A. de
Wilde, Minister van Binnenlandsche Zaken volgde. Men vindt ze als hoofdartikel
in dit nummer.
De rede van den Minister, die door de goede zorgen van de V.P.R.O. werd
uitgezonden, vond luiden bijval bij de toehoorders. Weer werden eenige zangnummers
uitgevoerd o.a. het Zeeuwsche en het Zeeuw-Vlaamsche Volkslied en de Vlaamsche
Leeuw, waarna Mr. Louis Desmet uit Kortrijk dankte voor de ontvangst en voor het
feit, dat het Vlaamsche Volkslied in Nederland door allen was medegezongen. Spr.
bracht als eenig aanwezend Vlaamsch lid van het A.N.V. een groet van zijn
stamgenooten over.
Aan het slot van den avond heeft voorzitter Pattist dank gebracht aan allen, die
aan de voorbereiding en de uitvoering van deze zeer geslaagde bijeenkomst hadden
medegewerkt.
Na bezichtiging van een kleine tentoonstelling van uitgaven en
propaganda-geschriften van het A.N.V., ingericht door den heer Goedhuys, maakten
allen zich op naar de Groote Markt, waar maar één roep was over de féerieke
belichting van het Stadhuis, een juweel van bouwkunst, en het bewonderen ervan
was een waardig slot van 'n schitterend geslaagden Groepsdag.
Den volgenden morgen om 10 uur reden we in 2 autobussen naar Veere, waar
allereerst de Kampveersche Toren werd beklommen en van het fraaie uitzicht werd
genoten. Vervolgens hield Mr. P. Dieleman een inleiding over de geschiedenis der
Zeeuwsche, eilanden, waarbij spreker gelegenheid vond om een schat van
geschiedkundige feiten mede te deelen. Onder veel bijval van het gezelschap, dankte
de Voorzitter den bekwamen inleider voor zijn boeiende redevoering. Vervolgens
ontving Burgemeester D. Huinink de leden in het fraaie stadhuis en sprak daarbij
hartelijke woorden van welkom uit. Na bezichtiging van het gebouw en de aanwezige
oudheden, ging de autotocht verder naar Domburg, waar de koffiemaaltijd in
Schuttershof gebruikt werd. Hier wachtte een gezelschap van 5 Vlaamsche leden
van Tak Lookeren, benevens de Alg. Voorzitter, de heer P.J. de Kanter, ons op en
zaten mede aan den gezelligen disch. Tijdens den maaltijd heeft de Burgemeester
van West Kappellee, Jhr. Mr. de Casembroot, vele bijzonderheden medegedeeld over
den beroemden zeedijk, die straks bezichtigd zou worden. Ook de heer De Kanter
en eenige andere heeren voerden aan tafel het woord. Na een bezoek aan den zeedijk,
die Walcheren beschermt, werd de tocht voortgezet naar Vlissingen, waar Voorzitter
Pattist, na een indrukwekkende rede, een krans neerlegde aan den voet van het
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standbeeld van De Ruyter. Burgemeester Van Woelderen beantwoordde de
redevoering van den Voorzitter en zegde toe te zullen trachten, de afd. Vlissingen
tot nieuw leven te wekken.
Van Vlissingen ging de tocht terug naar Middelburg, waar op het statige Abdij-Plein
de stoet werd ontbonden.
Hulde aan het driemanschap Dieleman Jr., Schorer en De Casembroot, dat alle
deelnemers zulke onvergetelijke dagen in Middelburg heeft bereid.
D.R.v.I.
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Kort verslag van de Groepsvergadering
op 22 Mei 1936 te Middelburg in de Societeit St. Joris
Bij opening, om 2¼ uur n.m., bleken aanwezig te zijn: stemgerechtigde
afgevaardigden der afdeelingen Amsterdam, Dordrecht, 's-Gravenhage, Haarlem,
Leiden, Middelburg, Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen
en Zuid- en Noord-Beveland (totaal 11 afdeelingen uitbrengende 20 stemmen),
benevens 8 Groepsbestuursleden en ongeveer 40 belangstellende leden van de
afdeelingen Amersfoort, Dordrecht, 's-Gravenhage, Middelburg, Oost
Zeeuwsch-Vlaanderen, Vlissingen en Zuid- en Noord-Beveland.
De Voorzitter opende de vergadering met een opwekkend woord, waarin hij het
belang van het te behandelen punt der dagorde in het licht stelde en om medewerking
van de afdeelingen en van de leden persoonlijk, voor het A.N.V. verzocht.
De heer K.E. Oudendijk (lid der Propaganda-Commissie) verkreeg daarna dadelijk
het woord om de voorstellen van die commissie toe te lichten. Spr. las het geheele
verslag voor, deelde mede dat de kosten voor het uit te geven Groepsblaadje berekend
zijn op het éénmaal per maand verschijnen van dat blaadje, en maakte melding van
later ingekomen brieven van afd.-besturen.
De Secretaris las vervolgens het praeadvies van het Dag. Bestuur deer Groep op
de voorstellen der commissie voor, waarna de Voorzitter gelegenheid gaf het verslag
der P.-C. enz. te bespreken.
Ir. H.G.C. Cohen Stuart (O Z.-V.) bracht hulde aan de Commissie voor het verrichte
werk, den betoonden moed, die uit de voorstellen spreekt, en voor het feit dat de
Commissie zich permanent wilde verklaard zien. Spreker gaf eenige wenken voor
een Propaganda-geschriftje en voor het Groepsblaadje, dat z.i. niet onder censuur
van het Dag. Bestuur mag komen te staan. Inzake de begrooting van onkosten voert
spr. aan, dat niet het Groeps-bestuur, maar de Groepsvergadering dient te beslissen
over de gelden, toe te staan aan de P.-C.
Dr. J.W. Wicherink (Leiden) onderschreef in hoofdzaak het betoog van Ir. Cohen
Stuart. Een afzonderlijk Groepsblaadje is noodig om propaganda te maken, want
Neerlandia is daarvoor niet geschikt; het blaadje of boekje moet ten minste éénmaal
per maand verschijnen, gedurende een langen tijd, om hierdoor nieuwe leden te
verkrijgen. Spr. acht dit noodig om het voortbestaan van het A.N.V. te verzekeren.
De heer P. Harrebomée (Amsterdam) beval eveneens de uitgave van een
Groepsblaadje aan en gaf in overweging de jaarlijksche bijdrage op tenminste 1.50
gld te stellen. De afd. Amsterdam stemde in met het voorstel van het Dag. Bestuur
om geen auto voor de de Prop. Commissie aan te schaffen.
Mej. A. Kuyper (Rotterdam) meende dat de uitgetrokken som op de begrooting
voor het Groepsblaadje te hoog is. Hare afdeeling achtte het niet verantwoord meer
dan 1100 gld. voor de Prop. Commissie beschikbaar te stellen.
Dr. J.J. Prins (Dordrecht) deelde mede dat ook zijne afdeeling bezwaar heeft tegen
de voorgestelde hooge uitgaven voor de propaganda. Z.i. kan Neerlandia daarvoor
geschikt gemaakt worden, door uitbreiding met 4 blz. of door het inleggen van losse
vellen. Deze methode is goedkooper en even goed.
De heer N. van Zalinge (Den Haag) beval het verspreiden van een manifest aan,
op zeer groote schaal (b.v. in een millioen exemplaren, kosten ongeveer 2000 gld.)
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Ook moet er een ledenwervende propagandist worden aangesteld, met een goed
salaris (bv. 2000 gld).
Mevr. Bloem-Maas (Den Haag) meende dat het kapitaal van de Groep (6000 gld.)
gebruikt moet worden voor de propaganda en stelde voor in het eerste jaar daarvan
3000 gld. ter beschikking van de Commissie te stellen.
De heer D. Huinink (Veere) bracht hulde aan de Commissie-Oudendijk, maar
wenschte de propaganda niet te splitsen. Spr. verwachtte veel succes van goede
sprekers op de Verbonds-bijeen-komsten: in Middelburg zijn 59 nieuwe leden
toegetreden na de rede van Z.Exc. Dr. H.D. van Broekhuizen.
De heer C.P. Scheepers (Wageningen) verklaarde dat het bestuur van zijn afdeeling
instemde met de voorstellen der Prop. Commissie, inzake de uitgave van een
Groepsblaadje; het vlugschrift zoude nog korter kunnen zijn dan het ontwerp der
Commissie. Ook met de auto gaat zijn bestuur, in meerderheid, mede. Spr. vond
3000 gld. voor de propaganda niet te hoog, want tegenover groote uitgaven, staat het
winnen van nieuwe leden.
Mr. W.K.H. Dieleman (Middelburg) beval bij de commissie 3 propagandamiddelen
aan, die nog niet genoemd waren, n.l.: rolprenten, radio en muziek.
Daar niemand meer het woord verlangde, stelde de Voorzitter voor:
1. de Propaganda-Commissie permanent te verklaren, hetgeen met algemeene
stemmen en onder bijval goedgekeurd weird;
2. als derde lid van de commissie te benoemen der heer J.M.M.J. Kavelaars,
penningm. der afd. Rotterdam.
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Na een korte bespreking, werd ook dit voorstel met algem. stemmen aangenomen.
Vervolgens betoogde de Voorzitter dat de Prop. commissie een groote mate van
zelfstandigheid moet hebben; op deze vergadering zijn slechts wenschen geuit.
In Neerlandia dient er een rubriek ‘Propaganda’ te komen onder redactie van de
Commissie; hierover zal de commissie met de redactie van Neerlandia moeten
onderhandelen en ook over de verspreiding van ons orgaan onder nietleden.
In antwoord op een vraag uit de vergadering, deelde de Voorzitter mede, dat het
Hoofdbestuur niet kon bijspringen, daar dit niets bezit. Aangaande het te verleenen
crediet aan de Commissie, voerde spr. aan, dat een minderheid in het Dag. Bestuur
2000 gld. te hoog vond. Daarom werd deze zaak in de vergadering van het
Groepsbestuur van dezen ochtend behandeld, waarin besloten werd een bedrag van
1200 gld. ter beschikking van de Commissie te stellen. Het Groepsbestuur wil het
bezit van 6000 gld. niet op korten termijn (3 jaren) verbruiken, daar vele, geregeld
terugkomende, uitgaven uit dit fonds bestreden moeten worden (b.v. onkosten voor
Groepsvergaderingen, Groepsdagen, steun aan afdeelingen, enz.).
Prof. Dr. Z.W. Sneller (Ondervoorzitter) verklaarde de minderheid in het Dag.
Bestuur te zijn geweest en wilde zijne meening ook hier bekend maken.
Oorspronkelijk wilde spr. slechts 10% van het kapitaal (600 gld.) ter beschikking
stellen van de Prop. Commissie maar hij had tenslotte toegestemd in een bedrag van
1200 gld.
Prof. Sneller had op deze vergadering van vele sprekers gehoord, dat zij zeer veel
geld wilden uitgeven voor het maken van propaganda, maar in dat geval zou het
kapitaal van de groep spoedig zijn opgeteerd. Daarbij meende spr. dat zulk een dure
propaganda niet noodig is en wees daarbij op de actieve werkwijze van de afd.
Rotterdam, waarvoor Prof. Sneller hulde bracht aan Mej. A. Kuyper en den heer
Kavelaars. De toeloop naar de uitstekende lezingen is groot en daardoor worden
nieuwe leden gewonnen. Spr. achtte uitsluitend nuttig, het aanstellen van een
leden-wervenden propagandist voor de groep. Als zulk een persoon een groot gedeelte
van de eerste jaarbijdragen der nieuwe leden krijgt, zal de propaganda veel goedkooper
uitkomen. Prof. Sneller heeft den heer C. van Son verzocht, als zoodanig te willen
optreden. Spr. deelde tenslotte mede de voorkeur te geven van een inleg-vel in
Neerlandia, boven een afzonderlijk Groepsblaadje.
Mevr. Bloem verklaarde dat het betoog van Prof. Sneller juist is voor plaatselijke
propaganda; maar voor algemeene propaganda zijn afzonderlijke geschriften noodig.
Mej. W. Francken (Haarlem) stelde voor op Verbondsbijeenkomsten inzamelingen
te houden ten behoeve van een propaganda-kas.
De heer A. Littooy (Terneuzen) vond een bedrag van 1200 gld. voor het éérste
jaar veel te weinig; daarbij vond spr. het niet juist dat de bijdragen voor de propaganda
slechts voor één jaar worden toegestaan, daar dan de mogelijkheid bestaat dat het
volgende jaar zulk een crediet wordt afgestemd.
De heer Oudendijk dankte daarop de verschillende sprekers voor hunne
opmerkingen en legde de vergadering de vraag voor: uitgave van een eigen
Groepsblaadje of een overeenkomst met Neerlandia, voor een eigen rubriek. In dat
geval zal het gemis van een Groepsblaadje niet onoverkomenlijk zijn; de commissie
heeft dan voor 1936 voldoende aan 1200 gld.
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De Voorzitter zette nogmaals uiteen dat de Prop. Commissie zelf met de redactie
van Neerlandia moet onderhandelen over een afzonderlijke rubriek in het
A.N.V.-orgaan.
Dr. Wicherink vreesde dat het Groepsblaadje de leden niet zal bereiken, als het
door de afdeelingssecretarissen moet worden rondgezonden.
Dr. H.J.v. Nederveen(Den Haag) wilde de 1200 gld. besteden aan slechts enkele
afdeelingen, waar succes te verwachten is, waartegenover de Voorzitter opmerkte
dat juist de slapende afdeelingen, die over het geheele land verspreid zijn, bewerkt
moeten worden.
Ir. Cohen Stuart merkte op dat de Prop. Commissie niet noodig is voor de actieve
afdeelingen, zooals Rotterdam, maar juist voor de slapende afdeelingen. We moeten
overal menschen hebben, die het prop. materiaal willen helpen verspreiden. Spr. stelt
voor de voorstellen van de Commissie ongewijzigd te aanvaarden.
Nadat de Heer V. Zalinge nog gezegd had, dat de verspreiding van een manifest
niet veel behoeft te kosten, omdat b.v. de Ver. voor Reclasseering de drukkosten uit
de advertenties heeft kunnen bestrijden en Prof. Sneller er den nadruk op had gelegd
dat er op de gewone begrooting van de Groep reeds 500 gld. voor propaganda is
uitgetrokken, hetgeen met de voorgestelde 1200 gld. een totaal van 1700 gld. maakt,
verklaarde de heer C. van Son (Redacteur-secretaris van Neerlandia) geheel in te
stemmen met het voorstel een inlegvel bij te voegen en een eigen rubriek voor de
propaganda in het Verbondsorgaan te openen. De Voorzitter
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gaf vervolgens een samenvatting van de voorstellen, welke ter tafel waren gebracht:
1. het permanent verklaren van de Prop. Commissie, bestaande uit de heeren
Oudendijk, Kroon en Kavelaars; 2. De commissie moet vrijheid van handelen hebben
inzake aan te stellen propagandisten (wellicht streekpropagandisten); 3. Het bedrag
te bepalen dat beschikbaar zal worden gesteld. De Voorzitter zegde bij het laatste
punt toe, dat het bedrag van 1200 gld. het volgende jaar verhoogd zal worden (op
voorstel van de Commissie), indien de propaganda vorderingen maakt in de nog
resteerende 7 maanden van dit jaar.
Nadat Ir. Cohen Stuart nog voorgesteld had het bedrag te bepalen op 1750 gld.,
bracht de Voorzitter het voorstel om 3000 gld. toe te staan, in stemming. Daar slechts
de afdeelingen Terneuzen en Wageningen (ieder met één stem) hier vóór stemden,
werd dit voorstel verworpen. Het bestuursvoorstel, om 1200 gld. toe te staan, met
mogelijkheid tot verhooging op voorstel van de Prop. Commissie, werd daarna met
algemeene stemmen aangenomen.
De heer Oudendijk verklaarde de benoeming aan te nemen en verwachtte hetzelfde
van den heer F. Kroon te Utrecht. De heer Oudendijk drong er bij de afdeelingen en
de leden persoonlijk, sterk op aan de P.C. de volstrekt noodige medewerking te
verleenen.
De Voorzitter dankte, tenslotte de Commissie voor haar arbeid en spoorde alle
leden aan, om de actie voor propaganda te doen slagen. Daarna sluiting om 4.10 n.m.
D.R.v.I.

Propaganda-Commissie voor Groep Nederland
Oproep!
In de Groepsvergadering, op 22 Mei jl. te Middelburg gehouden, is de
Propagandacommissie benoemd en daarbij zijn, naast vele waardevolle raadgevingen,
woorden van groote verwachtingen ten aanzien van ons werk uitgesproken. Voor
alles hoopt men, dat wij erin zullen slagen, de slapende afdeelingen weer op te
wekken.
Zooals van de zijde onzer Commissie reeds aanstonds in die vergadering werd
opgemerkt, zal het aan onzen goeden wil niet ontbreken; het zal echter alleen dan
mogelijk zijn te slagen, wanneer wij van de zijde der leden in de verschillende
afdeelingen de noodige medewerking ondervinden.
Wat een zoodanige medewerking vermag, ook al gaat zij van slechts enkele leden
uit, daarvan geeft Middelburg, de afdeeling, die zoo prachtig heeft geholpen bij de
voorbereiding der Groepsdagen, een schitterend voorbeeld!
Leeringen wekken, voorbeelden trekken.
Welnu, sluimerende afdelingen, laat U trekken door dat Zeeuwsche voorbeeld!
Ontwaakt en wendt U, zoo Gij hulp en voorlichting behoeft, om tot nieuwen arbeid
te komen, vrijmoedig tot onze Commissie. Wij zullen U naar ons vermogen zoo
gaarne met raad en daad bijstaan.
Mochten er in een hopeloos ingedutte afdeeling toch nog eenige leden - of zelfs
maar één lid - wakker zijn, die de afdeeling zouden willen zien oprijzen, dan kunnen
die zich rechtstreeks tot onze Commissie om overleg dienaangaande wenden. Zij
zullen een willig oor bij ons vinden. Uit zulk een overleg kan bij voorbeeld
voortkomen, dat de Commissie zich rechtstreeks tot de leden der afdeeling wendt
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om een bijeenkomst samen te roepen ten einde te overleggen, hoe de afdeeling wakker
te porren is; of wel, wij richten met die wakkere leden maar dadelijk een
propagandaavond ter plaatse in, enz., enz.
‘Ik dutte en werd wakker.’
Mogen alle slapende afdeelingen deze wapenspreuk spoedig tot de hare maken!
Middelburg bewijst ons, hoe in een ontwakende afdeeling, wanneer zij met frisschen,
jeugdigen moed wordt aangepakt, het ledental snel kan toenemen.. Leven en werken
is 't beste propagandamiddel om nieuwe leden te werven.
De Propagandacommissie wil met raad en daad helpen. Goedgezinde, ijverige
Besturen en Leden, helpt ons dan!
Ziezoo, dat is onze eerste oproep.... wat zullen wij daarop vernemen?
In spannende afwachting.
De Propagandacommissie:
K.E. OUDENDIJK, Voorzitter Huis ter Heide.
F. KROON.
M. J.J.M. KAVELAARS, Secr.-Penn.m., Mathenesserlaan 219. Rotterdam.
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Vlaanderen
Voor kultureele zelfstandigheid
Het is een onbetwistbaar feit, dat - zooals wij vóór enkele maanden op deze plaats
meenden te mogen voorspellen - het Vlaamsche gevoel van saamhoorigheid, steunend
op de breede basis van een dag aan dag veld winnende kultuur, den laatsten tijd veel
aan kracht en diepte heeft bijgewonnen. Dat de Vlamingen, de leidende, intellektueele
elementen in Vlaanderen, thans elkaar niet enkel meer zoeken maar wel degelijk
beginnen te vinden, is een verheugend verschijnsel, hetwelk zich trouwens ook tot
het politieke terrein voortzet. Maar bepalen wij ons tot het gebied van de kultuur.
Het onlangs door de Vlaamsche vereeniging van Letterkundigen genomen besluit
om alle Vlaamsche kultureele vereenigingen en lichamen te winnen voor een
hervorming van het Belgische departement van Openbaar Onderwijs en Schoone
Kunsten, op den grondslag van het beginsel der kultureele zelfstandigheid van
Vlaanderen en het Walenland, heeft zeker de sympathie van al wie het goed meent
met de toekomst van onze taal en beschaving in de Vlaamsche gewesten.
In een aan alle hierboven bedoelde vereenigingen toegezonden motie, met verzoek
om betuiging van instemming met het nagestreefde doel, zegt de Vereeniging van
Letterkundigen:
‘De Vereeniging van Letterkundigen, overwegende dat de huidige inrichting van
het departement van Schoone Kunsten, bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
niet beantwoordt aan de eischen, die een zelfstandige Vlaamsche kultuur mag, en
uit eerbied voor zichzelf, moet stellen aan 's lands algemeen bestuur;
Overwegende dat, op den grondslag van de kultureele zelfstandigheid, een
organische oplossing kan gevonden worden, die een gelijke behartiging zoowel van
de hoogere Fransch-Belgische als Vlaamsche geestelijke belangen verzekeren zal;
Overwegende dat, voor de eigenlijke letteren, de openbare bibliotheken en de
naschoolsche werken, de splitsing van de betrokken diensten en de billijke verdeeling
van de begrootingskredieten geen noemenswaardige moeilijkheid bieden; te meer
daar zij ten deele zelfs verwezenlijkt zijn sedert 1926;
Vaststellende dat, daar op bedoelde gebieden slechts weinige punten meer te
regelen zijn, - o.m. de zorg voor de Vlaamsche wetenschap die tegenover de Fransche
wetenschap in België in een minderwaardige positie wordt gehouden en de
wederinrichting op gewestelijken grondslag van den dienst voor Monumenten en
Landschappen, - de verwezenlijking van de kultureele zelfstandigheid daarentegen
nader onderzoek vergt op die gebieden waar het verschillend taalgebruik niet van
beslissend belang kan zijn: namelijk voor de beeldende kunsten en de muziek;
heeft een besluit genomen, dat luidt als volgt:
De Vereeniging van Letterkundigen vestigt hierbij de bijzondere aandacht van
alle Vlaamsche schilders, beeldhouwers, bouwmeesters, musici en van allen die bij
musea, kunsttentoonstellingen of opera's en bij het kunstonderwijs in het algemeen
betrokken zijn, op de dringende noodzakelijkheid om dit onderzoek zonder uitstel
aan te vatten;
De Vereeniging van Letterkundigen verklaart zich hierbij bereid om het initiatief
te nemen tot onderling overleg met al diegenen, welke bij deze bevestiging van onze
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Vlaamsche kultureele zelfstandigheid op het gebied van wetenschap, kunst en letteren
betrokken zijn’.
Ook op een nog ruimer terrein dan het hier beoogde wordt, van een andere zijde,
een samentrekking van de Vlaamsche volkskrachten, van ‘het levende Vlaanderen’,
voorbereid. En hierover zal, binnen enkele weken, wel wat meer te melden zijn. Het
Vlaamsche element heeft - men zou het moeilijk kunnen ontkennen - nogmaals den
wind in de zeilen. Wordt de eendracht bewaard en versterkt dan kan, in de naaste
toekomst, weer een heel eind worden opgeschoten in de richting van het nimmer uit
het oog te verliezen einddoel.

Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen op bezoek
Op Hemelvaartdag bracht een aantal leden van de afdeeling
Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen een bezoek aan Brussel, waar zij, bij hun aankomst,
door den voorzitter en den penningmeester van tak Brussel, de heeren M.J.
Liesenborghs en G.J. Hooijer, alsmede enkele
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O.Z.-Vlamingen op bezoek bij Brusselsche Vlamingen.

andere A.N.V.'ers uit deze stad werden begroet. Na een eerste samenzijn, waar de
voorzitter van tak Brussel van de gelegenheid gebruik maakte om ir. Cohen Stuart,
mej. G. Bauwens en den heer t' Gilde, voorzitter, penningmeesteresse en bestuurslid
van de afdeeling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen ende andere medegekomen dames en
heeren nogmaals hartelijk te danken voor het buitengewoon vriendelijke onthaal, dat
ruim 70 leden uit Brussel, den vorigen zomer, van hunnentwege, te Terneuzen te
beurt mocht vallen, sprak de heer Liesenborghs nog een inleidend en oriënteerend
woord tot de historische wandeling, welke onmiddellijk daarop zou aanvangen. Door
middel van voorbeelden, data en citaten toonde hij aan hoe Brussel steeds een Dietsche
stad was en dit trouwens, ook nu nog, in haar wezen en haar volkslagen is gebleven.
Tusschen een paar regenvlagen in ging de wandeling vervolgens door de oude
‘benedenstad’, langs de Begijnhofkerk, de oude havenbuurt, de typische straten en
steegjes van den Vlaamschen Steenweg, de Groote Markt, het onvermijdelijke
‘Manneken’, om te eindigen bij den Zavel, waar het gedenkteeken staat van den
grooten Zwijger bij het Egmontpaleis.
Na den gezamenlijken maaltijd ging het, met de electrische tram, naar Waterloo,
waar zooveel nog aan Nederlands geschiedenis herinnert. In een gezellig eethuis
bood het bestuur van tak Brussel zijn gasten een ‘theekramiek’ aan en ook dit was
alweer een gelegenheid om te wijzen op de innige banden, geleidelijk tusschen de
groep Vlaanderen en de afdeeling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen gesmeed, en nieuwe
plannen te beramen voor dde naaste toekomst.

Ned. Antillen
Verbondsleven op Curaçao
Voor ons ligt een strooibiljetje, waarop een bioscoopvoorstelling voor kinderen te
Willemstad woonachtig wordt aangekondigd. Het programma begint met een rolprent
‘Ons eigen Nederland’ en eindigt met een sprookje en daar tusschen van alles wat,
ook een teekenfilm.
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Men ziet dat de Nederlandsche jeugd op de Antillen tegenwoordig niet verstoken
is van dit modernste aanschouwingsmiddel, dank zij de kultureele werking van ons
Verbond.
Om onze leden te doen zien, hoe deze wordt gewaardeerd, nemen we enkele zinnen
over uit een verslag van het blad Beurs- en Nieuwsberichten:
‘Van deze voorstellingen wordt een druk gebruik gemaakt en dat is geen wonder
ook, immers wat het Nederlandsch Verbond hier doet is een soort werk, dan in de
eerste plaats geweldig
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Gouvern. Van Slobbe inspecteert voor het laatst de eerewacht der mariniers, opgesteld voor het
gebouw van den Kolonialen Raad te Willemstad (Curaçao).

dankbaar is, doch daarnaast van groote waarde. Wij hadden de vorige week het
genoegen om zoo'n kindervoorstelling in Roxy bij te wonen. Honderden kinderen
waren de zaal binnengestroomd een nog nimmer, zoolang wij op Curaçao zijn, hadden
wij een zoo afgestampt volle zaal gezien als bij deze kindervoorstelling. Het jeugdige
publiek was natuurlijk nogal roerig en er roede voor den aanvang een gezellige drukte
door de zaal, die echter op slag verstilde toen de operateur het licht uitknipte en
plotseling de straal van het projectieapparaat het duister van de zaal doorboorde. Een
stilte, die zoo intens was, dat men het zoevende aanzetten van de motor duidelijk
kon hooren. En toen begon daverend en vroolijk de film met een uitstekend stuk
Profilti-journaal, een stuk journaal, dat wij daarom van zoo groot belang achten,
omdat immers vele kleintjes, hier geboren, wel dikwijls van het verre moederland
hebben gehoord, doch dat in werkelijkheid nimmer hebben gezien. Dan doet het ons
goed, dat het Nederlandsch Verbond deze kinderen in de gelegenheid stelt, al is dat
dan maar door middel van de film een stukje van het vaderland te zien, zooals koeinen
in de weide, of de reusachtige bruggen. die over onze rivieren worden geslagen.’
‘Het Algemeen Nederlandsch Verbond verdient voor dit werk niets dan lof en wij
hopen, dat het dezen arbeid nog langen tijd zal blijven voortzette.’
***
Op 12 Mei j.l. opende Z. Exc. B.W. Th. van Slobbe, gouverneur van Curaçao, de
zitting van den Kolonialen Raad voor de zevende en laatste maal.
Voor het gebouw van den Kolonialen Raad stond de eerewacht der mariniers
opgesteld, welke voor het laatst door den scheidenden gouverneur werd geinspecteerd.

Zuid-Afrika
Handhaving en versterking der cultureele betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid-Afrika door Prof. G. Besselaar
Nederlander van geboorte en opvoeding, Zuid-Afrikaner door zijn verblijf en arbeid
in Zuid-Afrika gedurende de mooiste 30 jaren van zijn leven. In Prof. Besselaar leven
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de beste eigenschappen van het Nederlandsche ras, zooals deze hier en in Zuid-Afrika
zuiver bewaard zijn.
Aldus is hij een der belangrijkste schakels tusschen beide landen.
Altijd is zijn streven gericht geweest op samenwerking der beide landen in beider
belang, n.l. voor Nederland om uit het jonge Zuid-Afrika nieuw leven te ontvangen
voor zijn oude cultuur en voor Zuid-Afrika, om zich te voeden en te versterken met
de voortbrengselen der beschaving van het oude stamland, teneinde de eigen jonge
beschaving ge-
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hard te kunnen maken tegen de inwerking van, en tenslotte de overmeestering door
de Engelsche cultuur.
Op een reis in Zuid-Afrika in het vorige jaar heeft Prof. Besselaar zijn indrukken
verfrischt, en, teruggekeerd in Nederland, heeft hij er vorm aan gegegeven door
samenstelling van een overzicht van hetgeen hij noodig acht, en ook door ons Verbond
nagestreefd wordt, te bereiken.
Daaraan danken wij zijn belangwekkend artikel in het Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap van Mei 1936.
Het is zeer noodig dat de Nederlanders van dit artikel kennis nemen, want nog
altijd is het aantal groot van hen, die, wanneer sprake is van Zuid-Afrika, alleen
denken aan ‘de Transvaal’ en ‘de Boeren’, met flambard, baard, pijp, mauser, hooge
laarzen en dierenhuiden, zich derhalve niet kunnen voorstellen, dat daar aan de andere
zijde van den evenaar een jong volk worstelt om een eigen cultuur te vormen, wel
anders dan de Nederlandsche, maar nauw daaraan verwant.
En de overwinning is verzekerd indien, zooals thans flink op gang is, in Zuid-Afrika
de overtuiging doordringt dat daarvoor kennis van de Nederlandsche taal en de
Nederlandsche letterkunde onmisbaar is.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond is prof. Besselaar dankbaar voor zijn
raadgevingen en het hoofdbestuur zal het mogelijke doen om er gevolg aan te geven.
Maar twee dingen zijn daarvoor in de eerste plaats noodig:
1o. geld;
2o. een goede organisatie in Zuid-Afrika.
Wat het eerste betreft, is de toestand thans uiterst zorgvol, en wat het tweede aangaat,
kunnen wij slechts hopen dat onze onafgebroken pogingen gedurende vele jaren
eindelijk vruchten zullen dragen. In ons artikel in 't Mei-nummer, ‘vraagstukken in
het A.N.V.’ is ook aan dit vraagstuk de noodige aandacht gewijd.
d.K.

Nederlanders en Zuid-Afrikaners
De toestrooming van Nederlanders in Zuid-Afrika in den laatsten tijd heeft de
samenwerking van Nederlanders en Zuid-Afrikaners op cultureel gebied weer meer
op den voorgrond gebracht. Die toestrooming geschiedt juist in een tijd, waarin onder
de intellectueele Zuid-Afrikaners de overtuiging veld wint dat het voor de handhaving
en versterking der Zuidafrikaansche cultuur noodzakelijk is de banden met Nederland
nauwer toe te halen.
Het is dan ook begrijpelijk, dat van Zuidafrikaansche zijde toenadering gezocht
wordt tot de Nederlanders, die thans in grooteren getale dan in langen tijd het geval
was, in Zuid-Afrika gevestigd zijn.
Tot zoover is er slechts reden ons over den loop van zaken te verheugen.
Zoowel uit de bladen als uit brieven van vrienden in Zuid-Afrika meenen wij
echter te moeten begrijpen, dat de beweging buiten het A.N.V. omgaat, hoewel zij
toch ten volle bij het Verbond thuisbehoort.
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Wij hopen, dat wij ons vergissen en men in Zuid-Afrika overtuigd is, althans
overtuigd zal worden dat aanéénsluiting in de groote organisatie, die Nederlanders
en Stamgenooten over de geheele aarde in hun gemeenschappelijk belang vereenigt,
onmisbaar is om met kracht te kunnen handelen en het doel nader te komen.
Voor onze vrienden in Zuid-Afrika is het nu de tijd om te handelen.
d.K.

De nieuwe kanselarij van het Z.-Afr. gezantschap te 's-Gravenhage
Bij de plechtigheid van de ingebruikneming der nieuwe Kanselarij van het
Zuid-Afrikaansch Gezantschap te 's-Gravenhage was het Verbond vertegenwoordigd
door den Algemeenen Voorzitter. Het hoofdbestuur zond bloemen.
Ons Verbond deelt van harte in de vreugde van den Gezant der Unie van
Zuid-Afrika over zijn mooie nieuwe

Neerlandia. Jaargang 40

165
woning met keurige aangebouwde kanselarij, vanwaar men een verrukkelijk uitzicht
heeft op de prachtige omgeving.
De Minister-President Dr. H. Colijn noemde het nieuwe gebouw terecht ‘het
Nederlandsche Zuid-Afrika-Huis’.
Het is het huis waar, onder de bezielende leiding van Z.Ex. Dr. H.D. van
Broekhuizen als Gezant, de uiterste krachten ingespannen worden om de economische
en cultureele betrekkingen tusschen het oude stamland en zijn loot Zuid-Afrika
zooveel mogelijk te versterken.
Wij zijn er van overtuigd dat ook in het nieuwe Zuid-Afrika Huis die belangen
met de grootste toewijding behartigd zullen worden.
d.K.

Hoofdbestuur
Radio-uitzendingen voor den geheelen Ned. stam
Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage
heeft het Hoofdbestuur den volgenden brief verzonden:
Het bestuur der Groep Nederlandsche Antillen van ons Verbond heeft zich, met
andere organisaties in dat gebiedsdeel, tot den Gouverneur gewend met een adres,
waarvan wij de vrijheid nemen Uwe Excellentie een afschrift aan te bieden.
Wij achten het een groot nationaal belang dat alle overzeesche, gebiedsdellen van
het Rijk geregeld uitzendingen van de Nederlandsche Radiostations ontvangen, maar
te weinig wordt ook nog aandacht gewijd aan de vele landgenooten, die buiten het
Rijk gevestigd zijn, in Noord- en Zuid-Amerika, in Zuid-Afrika, Australië, enz.,
terwijl handhaving en versterking van de Nederlandsche cultuur ook zeer gebaat
zouden zijn, wanneer het Zuidafrikaansche volk zou kunnen kennis nemen van
hetgeen door onze stations uitgezonden wordt.
Wij behoeven Uwe Excellentie zeker niet uiteen te zetten welke groote belangen
bij dit alles betrokken zijn.
Reeds verschillende malen hebben wij met de Phohi te Eindhoven overleg gepleegd
over uitzendingen buiten Ned. Indië, maar het is deze instelling die, wat Indië betreft,
zulk prachtig werk verricht, nog niet mogelijk gemaakt haar arbeidsveld uit te breiden,
aangezien haar de middelen daarvoor ontbreken.
Dit is ons weer gebleken uit het antwoord van de Phohi, waaraan wij het verzoek
aan den Gouverneur der Ned. Antillen ter overweging gezonden hebben.
Een afschrift van dit antwoord sluiten wij hierbij in.
In de eerste plaats zal de uitbreiding der technische hulpmiddelen ongetwijfeld
groote uitgaven vereischen, maar ook de verzorging der programma's kost veel geld,
omdat het natuurlijk niet mogelijk zal zijn op dezelfde uren naar alle hoeken der
aarde uit te zenden.
Wij vreezen dat, wanneer Uwe Excellentie niet de leiding neemt door, in overleg
met de omroepvereenigingen, een organisatie tot stand te brengen, die den
Nederlandschen omroep voor de geheele aarde verzorgt, een goede oplossing nog
zeer lang op zich zal laten wachten.
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Mitsdien veroorloven wij ons Uwe Excellentie met aandrang te verzoeken dit
vraagstuk ter hand te nemen.

Afdeelingen
't Gooi
De secretaris, de heer J.A. Grootegoed, schrijft:
De heer J.E. Boddens Hozang, burgemeester van Naarden, heeft zich op verzoefk
van het Hoofdbestuur en in overleg met het Bestuur van de afd. 't Gooi bereid
verklaard het voorzitterschap van de afd. 't Gooi te aanvaarden.
Deze uitbreiding van het Bestuur zal er ongetwijfeld toe bijdragen om de afd. 't
Gooi zijn ouden bloei en aanzien te hergeven.
Op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering zal de goedkeuring van deze
benoeming aan de leden worden gevraagd.

's-Gravenhage en omstreken
Op 5 Mei j.l. hield de heer W.P.F. van Deventer, directeur der Alg. Ned. Ver. voor
Vreemdelingenverkeer, voor de Afdeeling in Excelsior een lezing over: ‘Verborgen
schoonheid in Nederland’.
In zijn openingsrede sprak de voorzitter, gen. Lasonder, de hoop uit, dat de lezingen
van dezen winter een goede propaganda zijn geweest voor het doel van het Verbond.
Daarna gaf hij het woord aan den heer Van Deventer.
Deze begon met een lans te breken voor het reizen in eigen land. Naar spr.'s
meening is er geen land zóó geschikt
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voor het toerisme op kleine schaal als juist het onze. Dit danken we voor een groot
deel aan den A.N.W.B. en de K.N.A.C. Gelderland is de provincie, die het meeste
trekt voor den stadsbewoner, want het geeft de grootste afwisseling in terreinvorm.
In Limburg voelt de Noord-Nederlander zich als het ware in een heel ander land.
Ook Noord-Brabant heeft een geheel eigen beeld; de mooiste kerk in ons land, de
Sint Jan, staat in Den Bosch. Zeeland is helaas bij de meeste Nederlanders onbekend.
Het is een land met een zeer bijzondere bekoring. Spr. vervolgde in gedachten zijn
reis door alle provincies en vestigde de aandacht op vele bijzonderheden van typischen
aard in de verschillende streken.
Na de rustpoos werd een geluidsfilm vertoond, die een boeiend overzicht gaf van
het natuurschoon, dat men in ons land bewonderen kan.

Mededeelingen
C. Statius Muller †
Den 15den Juni overleed te 's-Gravenhage, in den ouderdom van 73 jaar, de heer C.
Statius Muller, oud-Administrateur van Financiën in Curaçao, die van 1919 tot 1923
lid van het Hoofdbestuur is geweest als afgevaardigde van de groep Nederlandsche
Antillen. De heer Statius Muller was Curaçaoenaar van geboorte en behoorde tot een
familie, die in ons gebiedsdeel Curaçao een goeden klank heeft. Na zijn
pensionneering legde men onmiddellijk beslag op hem, om op de Afdeeling
West-Indische Zaken van het Departement van Koloniën zijn gaven en bekwaamheid
aan het belang van Curaçao dienstbaar te maken en noode scheidde men van hem
en hij van zijn werkkring, toen hij den 65-jarigen leeftijd had bereikt.
De heer Statius Muller was een zeer hoffelijk mensch, wiens deskundige
raadgevingen in de hoofdbestuursvergaderingen gaarne werden aangehoord en die
steeds met groote liefde de belangen van zijn geboortegrond heeft behartigd, niet
alleen in het Hoofdbestuur van het A.N.V., maar ook in tal van instellingen en
commissies. Zijn nagedachtenis zal in eere worden gehouden.

Prinsessedag in New York
Prinsessedag is in New York dit jaar met groote opgewektheid gevierd. Het begon
met een groote tuinpartij op het prachtige buiten van den heer J. Scheepers te
Brookville, waar meer dan veertienhonderd Nederlanders en stamverwanten te gast
waren. Nederlandsche tulpen en andere bolgewassen kleurden en geurden en
Nederlandsch gebak zette den Oranjedag smaak bij. Onder de gasten waren ook vele
leden der afd. New York van 't A.N.V., die een feestavond aan boord van de
‘Statendam’ had ingericht, waaraan een paar honderd personen deelnamen. De
Nederlandsche gezant, Jhr. H.M. van Haersma de With, was eeregast en hield een
vaderlandsche rede, nadat de voorzitter, prof. dr. A.J. Barnouw, een welkomstwoord
had gesproken, waarin ook de scheepskapitein van den vaderlandschen bodem niet
vergeten werd. De eere-voorzitter, consul-generaal W.P. Montijn was mede van de
partij. Dat nationale liederen de stemming verhoogden spreekt van zelf, zelfs werd
tot slot een vaderlandsche rolprent gedraaid.
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Het was in alle opzichten een welgeslaagde prinsessedag.

Legaat
Het hoofdbestuur ontving de vorige maand de tijding, dat Mr. C. Bake, in leven oudsecretaris bij den Raad van State, 7 Mei j.l. te 's-Gravenhage overleden, aan het
A.N.V. een bedrag van f 300.- heeft vermaakt.
De overledene was een der oudste en trouwste leden van ons Verbond.

Voor de Nederlandsche leergangen in Duitschland
Met warme instemming plaatsen wij den volgenden oproep. Wij hopen dat onze
leden in grooten getale er gevolg aan zullen geven.
Red.
Landgenooten,
De NEDERLANDSCHE BOND in DUITSCHLAND, opgericht in 1921 en
omvattende een 80-tal vereenigingen, is een organisatie, die er naar streeft het
Nationaliteitsgevoel van de Nederlanders in Duitschland in stand te houden en er
voor waakt, dat deze Nederlanders niet verduitschen.
De Bond doet zulks door het uitgeven van een eigen orgaan, het houden van
Nederlandsche cursussen, lezingen, enz.
De jaarlijksche congressen hebben er niet alleen veel toe bijgedragen, den band
tusschen de Nederlanders onderling te versterken en in nationalen zin opvoedend te
werken, doch vormden in de groote steden van West-Duitschland, waar zij gehouden
werden, een indrukwekkende betooging. Met waardeering maakte de Duitsche pers
daarvan steeds gewag.
Met de door den Minister van Binnenlandsche Zaken ingestelde Commissie van
samenwerking (C.O.S.A.) is de Bond reeds eenige jaren bezig met de uitzen-
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ding van de zwakke en arme kinderen naar het Vaderland.
Het werk van den Bond mag dan ook terecht het dienen van een nationaal belang
worden genoemd.
Waar door de moeilijke tijdsomstandigheden bijna zoo goed als geheel de gelden
ontbreken welke juist noodzakelijk zijn voor het bewaren van het zuiver
Nederlanderschap, speciaal wordt hierbij de aandacht gevestigd op de jeugd, die
geheel in een vreemde omgeving zijn opvoeding krijgt en van wie velen Nederland
slechts van ‘hooren zeggen’ kennen, heeft onderstaande Commissie het plan opgevat
het Hoofdbestuur ter gelegenheid van het 3e Lustrumcongres te Essen een som gelds
aan te hieden.
De bedoeling zal zijn deze gelden aan te wenden voor de instandhouding van
bovenvermelde cursussen en onze mooie Nederlandsche taal.
Ondergeteekenden meenen dat onze landgenooten in Duitschland, die zich altijd
goede Nederlanders getoond hebben, de hulp en belangstelling vanuit het Vaderland
zeer zeker verdienen.
Daarom NEDERLANDERS, laten wij thans onze landgenooten in Duitschland
de behulpzame hand bieden en ons nationaliteitsgevoel in daden omzetten en naar
draagkracht een steentje bijdragen om het vorenbedoeld plan te verwezenlijken.
De hieronder genoemde commissie hoopt door Uwe medewerking bovendien in
de gelegenheid te zijn aan alle vereenigingen voor hun vergaderlokaal een portret
van H.M. de Koningin te kunnen aanbieden en het Bondsbestuur voor het instand
houden der Nederlandsche cursussen en de verlevendiging van het stambewustzijn
een bedrag ter hand te kunnen stellen.
Stelt ons niet teleur en verblijdt ons met Uwe bijdrage op girorekening nr.
155247,
ten name van C.F. Poortvliet te Rijswijk Z.H., Waldeck Piermontkade 1.
U, namens onze landgenooten in Duitschland, bij voorbaat hartelijk dankend,
verblijven
Hoogachtend,
Het Comité van aanbeveling,
Mevr. C.v. EIBERGEN SANTHAGENS. Mevr. Dre W. Besse van LYNDEN - von
SCHMIDT auf ALTENSTADT.
G.J.D. BADDUIN, Generaal-Majoor b.d. Mr. Th. M. BAUTZ, Voorzitter van de
afd. 's-Gravenhage van het Nationaal Jongeren Verbond.
P.J. DE KANTER Dir. v.d. Bank voor Ned. Gemeenten, Voorzitter van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
H. KUIPERS, Oud-Hoofdbestuurslid van den N.B.i.D.
T.F.J. MULLER MASSIS, Luit. Generaal b.d., Staatsraad.
A. RIENKS, Raad-Adviseur b/h. Dep. v. Onderw., Kunsten en Wetenschappen.
Jhr. Mr. G.C. VON WEILER, Oud-Voorz. v.d. Pensioenraad, voorz. v.d.
Vereeniging ‘Nederland - Duitschland’.
Jhr. Mr. J.L.W.C. VON WEILER, Oud-Vice-President van het Gerechtshof.
Jhr. E.J.M. WITTERT, Luit. Gen. b.d., Adj. i.b.d, van H.M. de Koningin.
De Commissie van hulp en bijstand bij de voorbereiding van het 3e Lustrumcongres,
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C.F. POORTVLIET, Oud-Hoofdbestuurs lid v.d.N.B.i.D., Voorzitter.
C.F. VAN DER DOOL, ) Leden.
P.M. MAAS GEESTERANUS, ) Leden.
W.H. VERSEEK, ) Leden.

Dc eerste Afrikaansche Boekenweek te 's-Gravenhage
In Mei had de firma Van Stockum te 's-Gravenhage een eerste Afrikaansche
boekenweek ingericht in een der bovenzalen van haar zaak op den Vijverdam. De
firma was daartoe in staat gesteld door de boekhandelaars-uitgevers Van Schaik en
De Bussy te Pretoria en Die Nasionale Pers te Kaapstad, terwijl mede inzendingen
werden uitgestald van de bibliotheek van het Vredespaleis, de Openbare Leeszaal te
's-Gravenhage, het Hoofdbestuur van het A.N.V. en den heer Fred. Oudschans Dentz.
Er was een keurverzameling Afrikaansche werken op allerlei gebied en de
letterkunde van voorheen en thans in Zuid-Afrika was, met enkele Afrikana, platen
en kaarten, ter opluistering, goed vertegenwoordigd. De gezant van de Unie hield de
openingsrede.

Gallicismen-gevaar
Een Haagsch verbondslid maakt aanmerking op het vierde gebod voor den Vlaming:
Zendt Fransche pensionaten wandelen (zie het Juni-no.).
Toen wij die reeds vrij oude tien geboden - kort geleden nagevolgd, men kan
welhaast schrijven vertaald in het Afrikaansch en door ons in een rijmelaarsbevlieging
ook voor Nederland bewerkt - opnamen, vreesden wij wel aanmerking op dat
gallicisme, al is voor ieder lezer dunkt ons de bedoeling duidelijk: laat ze loopen,
zend er uw kinderen niet heen.
De terecht gewraakte uitdrukking is een bewijs, dat de Vlamingen in hun zucht
om elk Fransch woord te vermijden, soms een letterlijke vertaling geven en dan
denken Vlaamsch te schrijven: ‘'t Is te zeggen’ (c'est à dire) en ‘voorbehoudene
plaats’ (place réservée) zijn een paar gelijksoortige galli-
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cismen. Nederlandsch is: dat wil zeggen, besproken plaats.
Een zeer nuttig werk verricht te dezen de Vlaamsche Vereeniging voor Beschaafde
Omgangstaal, die in elk harer bekendmakingen een rubriekje heeft: zeg niet..... maar
zeg:....

Tulpen als wegbereiders
‘Zegt het met bloemen’, zoo vermanen ons de bloemisten. ‘Schrijft Nederlands naam
in tulpen,’ zoo zou men dit gezegde kunnen aanvullen. Het tulpengeschenk uit
Nederland te Parijs trekt steeds veel aandacht. Men is tulpen gaan kweeken in Fransch
Vlaanderen, zoodat, gelijk De Torrewachter het uitdrukt, dat gewest weer een beetje
meer gaat gelijken op Noord-Nederland, ‘met hetwelk het zoovele dingen en diepere
dan deze gemeens heeft.’ En de New York Times vertelt, dat het tulpenfeest te
Holland in Michigan jaarlijks meer belangstelling trekt. Het vorig jaar waren er,
volgens de schatting van den burgemeester C.H. Geerlings, 500.000 bezoekers, dit
jaar werden eer nog meer verwacht. Het tulpenfeest begon ditmaal op 16 Mei; het
was het achtste en duurde negen dagen. Het werd ingeleid door een groote
straatschrobberij van troepen burgers in oud-Holl. kleedij, op klompen en met lange
bezems gewapend, op een oud-Hollandsch marktplein. Daarop volgde de jaarlijksche
‘volksparade’, een optocht van een paar honderd kinderen, mede in Nederlandsch
kostuum, waarbij de eerste groep den intocht voorstelde van de eerste Nederlandsche
landverhuizers in Michigan. De gemeentelijke bloemist schatte het aantal tulpen, die
bij het feest in bloei stonden, op drie millioen

Nieuwe leden
Groep Nederland.
M. Souget, Joh.-Vermeerstr. 34,

A'dam.

Opg. door Majoor J.A.
Snijders,

A'dam.

Jhr. Drs. M.C. von Weiler, Van-Baerlestraat 16,
W.J.M. Marcelis, Mathenesserlaan 239,

Rotterdam.

L. Sadée, Voorschoterlaan 34,

Rotterdam.

Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Rotterdam.
A. Reus, Groenmarkt 25,

Dordrecht.

Ir. B. Lugard, Dir. Bierbrouwerij ‘De Sleutel’, Nieuwe Dordrecht.
Haven,
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Beiden opg. door den heer C. van Son,
E. Verlare, Landbouwer,
Nieuw- en Sint Joosland.
R.v.d. Welle, oud-Leeraar Chr. Kweekschool,
Noordweg R 1,

Middelburg.

J.W. Kögeler, Lid van den Gemeenteraad,
Koepoortstraat 63,

Middelburg.

G.W. Graafhuis, Administrateur der
P.Z.E.M., Bogardstr. D 34, Middelburg.
L.J.J. Geldof, Dierenarts, Oostkapelle.
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Middelburg.
Prof. P.J.M. Heskes,
Philosophicum,

Warmond.

U.H. Klop, Cromvlietkade 61,
Rijswijk (Z.-H.).

Groep Nederlandsch-Indië.
W. Delsman, Hoofdadministr. Semenbah
Mij., Tandjong Morowa, Postk. Medan.
C.A. de Koter, p/a. Fa. Langereis & Co.,
Coenstraat 3a,

Medan.

Beiden opg. door het Bestuur van Afd.
Sumatra's Oostkust.

Groep Suriname.
A.J.E. van der Mey, Luit.-Adj. van den
Gouverneur van Suriname, Paramaribo.
A.J. van Heckers, Onderwijzer, Keizerstraat 215, Paramaribo.
C. Compaan, Beekhuizen bij Paramaribo.
Cardozo, Hoofdonderwijzer, Oranjestraat, Paramaribo.
Allen opg. door het Bestuur van Groep
Suriname.
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Groep Vlaanderen.
W. Backhuys, Hotel Scheers, Adolphe Maxlaan, Brussel.
Opgr door het Bestuur van Afd. R'dam.

Buitenland.
Jhr. Walter F.v. Bentheim v.d. Bergh.
13 Withington Road,
Mevr. L.v. Wezel, 1185 Park Ave,

Scarsdale N.Y.
New York N.Y.

L.H.J. Beien, Shell Eastern Petr. Prod.
Inc., 50 West 50th St.

New York N.Y.

1160 Fifth Ave,

New York N.Y.

H.A.W. van Lockhorst,
Godfried H. van Lier, Metropolitan
Country Club,

White Plains N.Y.

Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Nieuw-Nederland.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1935
Het overzicht van hetgeen het Verbond in 1935 wedervaren is, behoort te beginnen
met een herinnering aan het overlijden van onzen Eere-Voorzitter in dat jaar.
Dat aan Dr. Kiewiet de Jonge bij zijn aftreden als Algemeen Voorzitter deze titel
aangeboden werd, bewijst natuurlijk, dat hij als zoodanig bijzondere verdiensten
had, die het hoofdbestuur wenschte te erkennen. Men kan ook toegeven, dat het
hoofdbestuur niet meer kon doen. En toch blijkt uit die onderscheiding allerminst de
buitengewoon groote beteekenis van Dr. Kiewiet de Jonge voor het Verbond. Hij
wàs het Verbond gedurende een zeer groot gedeelte van zijn werkzaam leven.
Hoewel Hip. Meert in Vlaanderen reeds een Algemeen Nederlandsch Verbond
opgericht had, heeft Dr. Kiewiet de Jonge, onbekend met dat feit, op het Taal- en
Letterkundig Congres te Dordrecht in 1897 zijn plan ontwikkeld voor een wereldbond,
die Nederlanders en stamgenooten, over de aarde verspreid levend, zou moeten
omvatten om gezamenlijk te werken voor handhaving en verdere ontwikkeling der
Nederlandsche Cultuur.
Aan Dr. Kiewiet de Jonge danken wij derhalve, naast Hip. Meert, de oprichting
van ons Verbond. En, aangezien Meert niet zich zelf zocht, maar alleen opkwam
voor de belangen, die hij met zooveel overtuiging diende, werd Dr. Kiewiet de Jonge,
toen de zetel van het Verbond in Nederland gevestigd werd, de ziel der beweging.
Alle krachten, waarover hij beschikte, zijn rotsvaste overtuiging, redenaarstalent,
groote eerlijkheid, aangename
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omgangsvormen en bijzondere werkkracht, heeft hij in dienst van het Verbond gesteld.
Zoo heeft hij gewerkt tot ook voor hem het oogenblik kwam, waarop hij de teugels
moest overgeven, een oogenblik, waarop, door de hevige beroering ook op het gebied
waarop het Verbond zich beweegt, vele vraagstukken een oplossing eischten. Het
heeft den dapperen, ridderlijken strijder veel gekost, dat hij de commandobrug verlaten
moest, toen de drie barken A.N. en V. nog niet weder rustig naast elkaar voortzeilden.
En zij, die het voorrecht hadden vele jaren met hem te mogen samenwerken, begrijpen
volkomen, wat er in hem omgegaan is bij en na zijn aftreden.
Het Verbond behield zijn liefde.
Met groote belangstelling bleef hij alles volgen, wat er in het Verbond omging,
tot het einde kwam.

Algemeen overzicht.
Evenals in het vorige verslagjaar heeft het Verbond met alle ten dienste staande
middelen getracht het besef van de geestelijke eenheid van onzen stam levendig te
houden en mede te werken aan behoud en uitbouw van onze cultuur, in de overtuiging
dat, hoe hoog de nood van onzen tijd mag zijn, het verlies en de vernietiging van
geestelijk volksbezit met de uiterste inspanning moet worden tegengegaan.
De noodzakelijke bezuinigingen, door vermindering van de regeeringsbijdrage en
het verlies van vele leden, dwongen ons den Verbondsarbeid zeer te beperken.
Ter gelegenheid van de Brusselsche wereldtentoonstelling verspreidde het Verbond
een geschriftje, waarop de wenk voorkwam: Nederlanders, houdt Uw taal hoog!
23.000 pamfletjes werden onder de reizigers verspreid, met medewerking van de
Nederlandsche spoorwegen. Op de eerste bladzijde van het Julinummer 1935 van
Neerlandia werd er de nadruk op gelegd, dat het Nederlandsch de taal is van de
meerderheid van de bevolking van België.
De daartoe ingestelde werkcommissie trof voorbereidingen tot het bijeenbrengen
van een waarborgfonds, ten behoeve van de in 1936 te houden Algemeen
Nederlandsche Kunsttentoonstelling.
De tentoonstelling van oorlogsherinneringen, welke de commissie voor het
oorlogsmuseum te Bloemfontein voor de derde maal in het gebouw Laan 34 te
's-Gravenhage heeft gehouden, alvorens deze naar Zuid-Afrika op te zenden, werd
18 Mei 1935 geopend door den Gezant van de Unie van Zuid-Afrika, Z.Exc. Dr.
H.D. van Broekhuizen. De A.V.R.O. nam een deel der uitgesproken rede op in het
radio-journaal van Zondagavond 19 Mei.
In October was het 110 jaren geleden dat Paul Krüger geboren werd. Ter
gelegenheid van dit feit werd te Amsterdam, te zamen met de SASVIA
(Suid-Afrikaanse Studente Vereniging in Amsterdam) een tentoonstelling gehouden
van herinneringen aan den President, alsmede van voortbrengselen der Afrikaansche
letterkunde (10 tot 16 October).
Deze tentoonstelling werd vervolgens naar Hilversum overgebracht (woonplaats
van Krüger tijdens zijn ballingschap). Zij werd van 23 tot 28 October in de oude
raadszaal te Hilversum gehouden, door den loco-burgemeester geopend, en door niet
minder dan 2000 personen bezocht.
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Ter gelegenheid van de kranslegging bij het standbeeld van President Steyn door
de Sasvia, welke op 16 December Dingaansdag te Deventer vierde, werd aldaar een
President-Steyntentoonstelling in de openbare leeszaal ingericht, de eerste
tentoonstelling van dien aard in Nederland. Er waren een 100-tal nummers uitgestald,
op leven en werk van Steyn betrekking hebbend.
Dit jaar kwam, vooral ook dank zij de medewerking van de vereeniging
‘Zeemeeuw’, een uitvoerige en zéér volledige Cyriel-Verschaeve-tentoonstelling tot
stand, die herhaaldelijk veel belangstelling trok.
Dank zij den steun ook van het A.N.V. konden de Nederlandsche cursussen in
Duitschland in stand gehouden worden. De kosten konden bestreden worden uit
gelden, door het A.N.V., vele Verbondsleden en particulieren bijeengebracht. Ook
voor leermiddelen heeft het Verbond
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op ruime schaal gezorgd (Afdeeling Boekverspreiding). Vooral Luit.-Generaal Jhr.
E.J.M. Wittert en Kolonel F. Dekker hebben zich zeer veel moeite getroost om het
doel te bereiken.
Een kort woord moge gewijd worden aan hen, die in de rangen van het Verbond een
leegte achterlieten.
Noemen we dan in de eerste plaats den heer Omer Wattez, oud-Voorzitter van
Groep Vlaanderen. Onder zijn leiding bepaalde de groep zich streng tot de behartiging
der cultureele belangen der Vlamingen. Bij zijn aftreden werd hij tot Eere-Voorzitter
van de Groep benoemd. Hij overleed 26 Maart in zijn woning te Sint
Lambrechts-Woluwe op 78-jarigen leeftijd.
18 November 1935 overleed de heer Th. G.G. Valette op bijna 80-jarigen leeftijd.
In 1916 werd hij door Groep Ned.-Indië in het Hoofdbestuur afgevaardigd, waarvan
hij tot 1925 lid bleef. Hij gaf altijd blijk van groote belangstelling.
Op 13 December 1934 overleed op Curaçao Pater Ambrosius Petrus Euwens Ord.
Praed. (geboren te Nijmegen 6 Juli 1868). Gedurende zijn verblijf in Nederland
(1906-1907) was Z.Eerw. lid van het H.B. Langen tijd maakte hij deel uit van het
bestuur van Groep Nederlandsche Antillen. Groot was zijn liefde voor de Curaçaosche
geschiedenis.
Ten slotte moge, met dankbaarheid, vermeld worden de radio-rede, die Zijne
Excellentie Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne op verzoek van het H.B. uitgesproken
heeft op Oudejaarsavond, en die door de Phohi onder het bereik gebracht werd van
Nederlanders en stamverwanten over de geheele wereld.

Hoofdbestuur.
Een belangrijk verlies leed het Hoofdbestuur toen de Alg. Secretaris, de heer J.E.
Bijlo, in verband met zijn leeftijd meende te moeten aftreden. Hij had van April 1923
af zitting in het H.B. In de bijeenkomst van het Dagelijksch Bestuur van Augustus
1935 werd hem als stoffelijk blijk van waardeering de verguld zilveren medaille van
het Verbond aangeboden. In het Augustusnummer van 1935 schreef de Algemeene
Voorzitter een afscheidswoord.
De heer Bijlo werd vervangen door den heer Ph. C.A.J. Quanjer, oud-Inspecteur
van het Inlandsch Onderwijs in Ned.-Indië.
Ook de Algemeene Ondervoorzitter, Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler, trad in den
loop van het jaar in verband met zijn leeftijd af; hij werd vervangen door den heer
J.N. Pattist, voorzitter van Groep Nederland te 's-Gravenhage, terwijl de heer Von
Weiler als afgevaardigde voor Groep Suriname vervangen werd door Mr. Dr. F.L.J.
van Haaren, Burgemeester van Schiedam.
Het H.B.-lid J.S.C. Kasteleijn behartigde ook op zijn jongste reis naar Ned. Indië
de belangen van ons Verbond, verkreeg daarbij o.a. aanraking met bestuursleden van
Groep en afdeelingen en hield op deze wijze het verband met het Hoofdbestuur
levend.
Als nieuwe vertegenwoordiger van het Verbond te Kopenhagen werd aangesteld
de heer H.R. 't Hoen, aldaar, die reeds herhaaldelijk werkzaam kon zijn in het belang
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van het Verbond en de Nederlandsche Kolonie te Kopenhagen. Te Parijs werd als
zoodanig benoemd de heer Mr. J.W. Wijnaendts.
Ledental.

1 Jan.
1935

1 Jan.
1936

Groep Nederland

3489

3168

Groep Ned.-Antillen

494

457

Groep Ned.-Indië

530

450

Groep Suriname

204

159

Groep Vlaanderen

926

500

Bloemfontein

97

96

Kaapstad

179

167

Nieuw-Nederland

113

122

Roemenië

117

112

Alg. Leden Buitenland

496

397

_____

_____

6645

5628

Zelfstandige Afdeelingen:

Jeugdbriefwisseling met Zuid-Afrika.
Het verstrekken van adressen van en aan schoolkinderen in Nederland en Zuid-Afrika
vond geregeld voortgang. Het aantal correspondentjes nam steeds toe, en met vreugde
kunnen wij vast-
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stellen, dat ook de resultaten gunstig zijn, zoowel wat betreft de verruiming van den
blik der Nederlandsche schooljeugd, als wat betreft het aanknoopen van nieuwe
Nederlandsch - Zuid-Afrikaansche betrekkingen.

Het verbondswerk in de groepen en zelfstandige afdeelingen.
Nederland.
Volgens het jaarverslag van Groep Nederland over 1935 liep het aantal leden met
325 d.i. 9.31% achteruit. Het voortduren van de slechte economische omstandigheden,
waaronder ons volk gebukt gaat, heeft grooten invloed geoefend op dien achteruitgang
in ledental. Ook wordt het verbondswerk in enkele afdeelingen met weinig
opgewektheid verricht.
Op het einde van 1935 telde Groep Nederland, behalve de Algemeene leden, 31
afdeelingen. In de meeste afdeelingen ging het ledental achteruit. Enkele afdeelingen
boekten eenigen vooruitgang (Rotterdam, Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, Breda, Leiden).
De afdeelingen Gouda, Jongelieden ('s-Gravenhage), Hoorn en Woerden werden
opgeheven. Daartegenover staat dat tegen het afsluiten van dit verslag het aantal
nieuwe toetredingen grooter werd, een verschijnsel dat zich de eerste maanden van
1936 doorzette. In Juli werd een nieuwe afdeeling Zuid- en Noord-Beveland te Goes
opgericht.
Er werden twee groepsvergaderingen gehouden, n.l. op 6 April te Haarlem en op
6 November te Dordrecht.
Op deze laatste vergadering werd een motie aangenomen, waarin het groepsbestuur
uitgenoodigd wordt op de volgende vergadering te komen met een voorstel, waardoor
de propaganda van de verbondsgedachte krachtiger tot het Nederlandsche volk zal
spreken.
Op 6 Juli werd een groepsdag gehouden te Utrecht. De Verbondsleden werden
door het gemeentebestuur ontvangen in de St. Michaelskapel, gelegen in den
Domtoren. De Burgemeester, Mr. Dr. G.A.W. ter Pelkwijk, hield een sympathieke
welkomstrede.
In zijn vergadering van 16 November stelde het Groepsbestuur een commissie
van drie leden in, die de opdracht kreeg de propaganda in haar geheel te bezien en
voorstellen daartoe in te dienen, binnen het kader der verbondswet. De heeren K.E.
Oudendijk, F. Kroon en Drs. W. Goedhuys werden in deze commissie benoemd.
Reeds in de 2de helft van dit verslagjaar werd een aanvang gemaakt met het beter
inrichten en krachtiger voeren der propaganda.

Afdeeling Sumatra's Oostkust.
De Voorzitter, Mr. J. Biemond, werd aan het einde van het jaar vervangen door den
secretaris, den heer F.J.H. Klevant.
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Er werden een zevental lezingen gehouden, enkele met lichtbeelden. Zoo hield
Gerard Rutten een lezing (tezamen met ‘De Delische kunstkring’) over de in
bewerking zijnde film: Rubber.
Het bestuur verwacht, dat de achteruitgang van het ledental, voornamelijk
tengevolge van den economischen toestand, thans tot staan gekomen is.

Groep Suriname.
In het bestuur hadden geen wijzigingen plaats.
Omstreeks Mei zag de heer Jhr. Mr. J.L.W.C. von Weiler zich genoodzaakt ontslag
te vragen als afgevaardigde. Onder dankbetuiging voor al hetgeen de heer Von Weiler
in de afgeloopen 32 jaar voor het Verbond en voor de groep Suriname in het bijzonder
gedaan had, werd hem dit ontslag verleend. Mr. Dr. F.L.J. van Haaren werd bereid
gevonden als zijn vervanger op te treden.
Het ledental liep van 162 tot 140 terug.
De Groep droeg 100 gulden bij tot den wederopbouw van één of meer batterijen
van het oude fort Nieuw-Amsterdam.

Afdeeling Kaapstad en omstreken.
In het bestuur kwam weinig verandering. Door het overlijden van Oud-President
F.W. Reitz was het Eere-voorzitterschap dezer afdeeling opengevallen. Dit werd in
1935 aan Senator F.S. Malan aangeboden en aanvaard.
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Op 1 Januari 1936 bedroeg het aantal leden 149.
Het A.N.V. organiseerde een zeer geslaagden maaltijd ter eere van de offieieren
en onderofficieren van de Bloemfontein bij de eerste aankomst te Kaapstad. Vele
vooraanstaande personen waren tegenwoordig.
Gedurende het verblijf van de K. 18 werden vele feestelijkheden en tochten
georganiseerd.
De afdeeling is aangesloten bij de Federasie van Afrikaanse Kultuur-verenigingen,
die veel goed werk verricht ter bevordering van de Afrikaansche taal en cultuur.
Prof. Colenbrander hield eenige lezingen in Kaapstad, waaronder een voor het
A.N.V

Afdeeling Bloemfontein.
Het Bestuur dezer afdeeling vergaderde zeven maal in het afgeloopen jaar.
In Maart gaf de heer Welling, gep. leeraar uit Rotterdam, een lezing over
‘Hedendaagsche stroomingen in Nederland’. De heer Sandrock hield een lezing over
Nederl.-Indië; de gezant, Dr. Lorentz, sprak 30 April.
De grootste gebeurtenis van het jaar was de schitterend geslaagde opvoering van
‘Het hoogste Recht’.
In September kwam Prof. Dr. Colenbrander, hoogleeraar te Leiden.
Het ontvangen jaarverslag maakt melding van een opleving dezer afdeeling.

Afdeeling Nieuw-Nederland.
Gedurende het afgeloopen jaar is er een kleine vermeerdering in het aantal leden
gekomen (gestegen van 113 tot 120).
Ter viering van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana op 29 April heeft de
afdeeeling, dank zij de welwillende medewerking der Holland - Amerika Lijn, een
feestmaaltijd kunnen houden aan boord van het s.s. Statendam, waarbij Zijne
Excellentie Mr. H.M. van Haersma de With de afdeeling met zijn tegenwoordigheid
vereerde.
Ter gelegenheid van de herdenking van Leidens ontzet was er, evenals het vorige
jaar, een feestmaaltijd voorbereid aan boord van de Volendam. Deze kon niet doorgaan
wegens onverwijld vertrek; op 9 December werd aan boord een St. Nicolaas-maaltijd
gehouden.

Verbondsinstellingen.
Neerlandia.
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Ons maandblad heeft zich in 1935 te midden der vereenigingsorganen weten te
handhaven als een tijdschrift met eigen karakter, d.i. afspiegeling van wat er op het
uitgestrekte gebied van den Nederlandschen stam voor ons Verbond belangrijks
voorvalt. De aandacht onzer leden en lezers - dekten deze begrippen elkaar maar
altijd! - wordt nu eens gevestigd op de Oost, dan weer op de West, en eigen woonstee
wordt niet vergeten. Ook in den 39sten jaargang trachtte de redactie zooveel mogelijk
in elk nummer aan de belangrijkste gebeurtenissen en werkzaamheden van elke groep
en afdeeling in beschouwingen of berichten met woord en beeld bekendheid te geven
en dus Nederlanders, Vlamingen en Afrikaners in de gelegenheid te stellen in
Neerlandia toenadering te zoeken en saamhoorigheid te betrachten. Gaarne zouden
wij dat op veel grooter schaal doen, als de geldmiddelen van het Verbond dat
veroorloofden.
Wie zijn oog over de inhoudsopgaaf van den ingebonden jaargang laat gaan, vindt
een groote verscheidenheid van feiten en daden, waarin zoowel de hedendaagsche
Grootnederlandsche volkskracht tot uiting komt als die, welke in het voetspoor der
vaderen als prikkel voor het heden en de toekomst te waardeeren valt. Men vindt in
dien inhoud ditmaal veel namen van overleden oudstrijders. Hun ledige plaatsen
vragen om nieuwe krachten, die hun taak kunnen voortzetten op ver uiteenliggende
posten.
Met 1935 sloot een tijdperk van vijf jaren af, waarin Neerlandia in groot formaat
verscheen. In typografisch opzicht voldeed het ten slotte minder. Door kleinere
afmeting bij uitgebreider inhoud en behaaglijker opmaak meende de redactie nieuwe
belangstelling te kunnen wekken. Zij hoopt, dat de 40ste jaargang daarvan de
bevestiging zal brengen, ook
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in pittige bijdragen, die vaardige pennen haar over belangrijke onderwerpen zullen
willen zenden.
De Afdeeling Boekverkoop, het vorige jaar gesticht, ontwikkelde zich in gunstigen
zin en droeg er toe bij, onze leden in binnen- en buitenland meer vertrouwd te maken
met de vraagstukken onzer beweging en de voortbrengselen onzer beschaving.

Afdeeling Boekverspreiding.
Sedert de Afdeeling Boekverspreiding, als opvolgster van de op 18 October 1902
opgerichte Boekencommissie, haar zetel in het hoofdkantoor heeft, is de beteekenis
van het werk aanzienlijk toegenomen. Het aantal kisten, dat jaarlijks sedert 1929 van
Laan 34 uit verzonden werd, steeg van 110 tot 536 in 1935 (het jaar te voren 519).
Aanvankelijk door de stichters bedoeld voor de verspreiding van leesstof in
Zuid-Afrika, heeft het arbeidsveld zich geleidelijk over heel de wereld uitgebreid
en, mede in afwijking van het oorspronkelijk plan, is in Nederland aan de bediening
van zeemanshuizen, lichtschepen op de kust, en enkele Nederlandsche instellingen
gedacht. De banden met onze landgenooten in den vreemde en de stamgenooten in
Vlaanderen, Zuid-Afrika enz. werden aanmerkelijk versterkt door het zenden van
Nederlandsche leesstof om in de geestelijke behoeften te voorzien. Niet alleen werd
ontspanningslectuur gezonden, maar ook onderwijsboeken, kinderboeken en
wetenschappelijke werken, waarmede de afdeeling zoo rijkelijk van alle zijden werd
bedeeld, vonden hun weg naar de verst uiteenliggende streken.
Het Bureel voor Vlaanderen te Antwerpen, onder beheer van den heer K. Fossey,
bleef op de meest bevredigende wijze zijn taak vervullen en verspreidde meer dan
7000 boeken en ruim 1000 jaargangen van tijdschriften, benevens ruim 26000
afleveringen van tijdschriften in 238 soorten over Vlaanderen.
De belangstelling in het Nederlandsche boek in Zuid-Afrika blijkt sterk toe te
nemen, dankbaar worden de boekenzendingen ontvangen in alle deelen der Unie,
zelfs in het mandaatgebied Zuidwest.
De ophaaldienst met eigen transportwagen te 's-Gravenhage breidt zich geleidelijk
uit. Ook wij wekken de leden op, zich aan den Leider der afdeeling op te geven voor
het doen afhalen van gelezen week- en maandbladen. Het nadeelig saldo van de
afdeeling bedroeg 381,10 gld., welk bedrag het Hoofdbestuur bijpaste (vorig jaar
514,05 gld.). Hierbij is niet rekening gehouden met de jaarwedden van den leider
der afd. Boekverspreiding, den knecht en het afstaan der lokalen voor kantoor en
boekenopslag. De afdeeling heeft langzamerhand een plaats van groote beteekenis
voor ons Verbond ingenomen.
Als vaste medewerkers der Afdeeling treden op: te Arnhem (Oosterbeek Hoog):
A.J. Schreuder; te Breda: H.G.M. Mathol de Jongh, oud-gen. maj.; te De Bilt: Mevr.
J.A.H. de Ridder-Jkvr. Valckenier von Geusau; te Dordrecht: C. van Son; te
Groningen: Mej. H.M.M. Nijhoff; te Haarlem: Ir. P.N. Max; te Leiden: Mevr. de
Wed. Dr. M. Kist-Bok; te Rotterdam: Mej. G.P. Hardenberg; te Utrecht: oud-Kol.
J.J. Mac Kenzie; te Voorburg: F.M. Schoof; te Wageningen: Jhr. Ir. W. Laman Trip;
te Wassenaar: Mevr. A. Bremer-Buekers; te Zutphen: Mej. A.A. Labrijn.
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar het afzonderlijk uitgegeven jaarverslag.
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Stamboekerij en Stammuseum.
Onze voortdurend in beteekenis toenemende boekerij kan bogen op een zeer
belangrijke verzameling van werken op velerlei gebied. Ook dit jaar werd zij wederom
uitgebreid met een vrij groot aantal exemplaren, ten deele door aankoop, ten deele
door schenkingen verkregen, waarvoor den gevers hier nogmaals dank wordt gebracht.
Het gebruik, dat het publiek van de boekerij maakt, neemt toe, echter niet in die
mate, als zij verdient.
Waaraan is dit te wijten? Eensdeels aan onbekendheid met haar bijzondere
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beteekenis, n.l. die van een boekerij, louter betrekking hebbende op alles wat de
‘Grootnederlandsche gedachte’ omvat; anderdeels aan de weinig geschikte
gelegenheid tot lezen en studeeren, welke het gebouw in de Laan tot heden had aan
te bieden.
In dit verslagjaar is er ernstig naar gestreefd om hierin verbetering te brengen. De
boekerij is met een vertrek vergroot, dat behalve voor berging van boekwerken geheel
ten dienste van het publiek zal worden ingericht.
Te zijner tijd zal bekend gemaakt worden, wanneer de nieuwe lokaliteit voor lezers
toegankelijk zal worden gesteld.
Verder is het plan gevormd langs verschillende wegen grootere bekendheid aan
de boekerij te geven.
Het komende jaar zal leeren in hoeverre het hoofdbestuur in zijn streven is geslaagd.
Reeds nu echter willen wij hier onzen hartelijken dank betuigen aan den heer A.P.
Jansen, die, zonder eenige vergoeding, met groote toewijding de ordening der boekerij
volvoert.

Stammuseum.
Het Stammuseum werd, in den tot nu toe bestaanden vorm, opgeheven; de beschikbare
ruimte in het reeds veel te kleine pand Laan 34 liet niet toe een uitstalling te verzorgen,
die ook maar eenigermate op volledigheid aanspraak kon maken. Ook vroeg het
materiaal in vele gevallen vernieuwing en uitbreiding.
In de thans vrijgekomen ruimte zullen op ongeregelde tijdstippen tijdelijke
tentoonstellingen worden ingericht betreffende onderdeelen van den Verbondsarbeid,
terwijl het ter beschikking gekomen materiaal ook voor tentoonstellingen in andere
steden zal kunnen worden gebruikt.

Lantaarnplaatjes- en Rolprentarchief.
Het lantaarnplaatjes-archief werd ook verder geleidelijk uitgebreid; er werd dit jaar
voor Verbondsavonden, ook in het buitenland, meer gebruik van gemaakt dan in
vorige jaren.
Het rolprentarchief kan niet meer als in alle opzichten bruikbaar worden
beschouwd; veel rolprenten zijn verouderd en kunnen voor vertooning niet meer in
aanmerking komen. Hoewel de film een der beste propaganda-middelen voor de
Verbondsgedachte zou zijn, ontbreken de geldmiddelen te eenen male om ons
rolprentbezit op de hoogte van den tijd te doen blijven.
Wel werd een aanvang gemaakt met het samenstellen van documentaire films
(Zuiderzeewerken, bruggenbouw, enz.) uit Nederlandsche journaalfilms; o.a. werd
daarbij dankbaar gebruik gemaakt van een groote zending journaalfilms, ons door
Groep Ned.-Antillen aangeboden.
Een filmkamer werd daartoe op het hoofdkantoor ingericht.
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Een 10-tal documentaire films werd samengesteld, waarvan reeds enkele in het
buitenland werden vertoond.
***
En hiermede hebben wij het voornaamste uit de geschiedenis van het A.N.V. in 1935
in herinnering gebracht. Mogen de leden er de gevolgtrekking uit maken, dat zij, die
gedurende dien jaarkring leiding gaven aan de Grootnederlandsche beweging, van
het hoofdkantoor uit en elders, het hunne deden om het stambewustzijn levendig te
houden en de saamhoorigheid van Afrikaners, Nederlanders en Vlamingen, ook
voorzoover zij verspreid zijn over de wereld, te versterken.
De vereenigingsstrijdkrachten zijn ook in ons Verbond door de tijdsomstandigheden
ingekrompen en zij beschikken over minder middelen dan vroeger; reden te meer
voor de getrouwen om zich dubbel in te spannen. De strijd toch voor de verhooging
der geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam heeft
nog niets van zijn doelmatigheid en aantrekkelijkheid verloren. En daarom doet het
Hoofdbestuur bij de aanbieding van het jongste jaarverslag met vertrouwen een
beroep op allen, die ons Verbond, dat ook in 1935 wederom zijn recht van bestaan
in velerlei richting heeft bewezen, genegen zijn, om de leiding krachtig te steunen
en het mede tot nieuwen groei en bloei te brengen.
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Toegangspoort van het Nederlandsche kerkhof te Paliakata. (Alex Rea Monumental remains of the
Dutch East India Company).

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het Buitenland in het verleden
XLI.
Groot is het aantal grafmonumenten en grafsteen en op de ten deele nog goed
onderhouden begraafplaatsen, die aan de Compagnie herinneren.
Voor wat het presidentschap Madras, het Zuidelijk deel, betreft, vindt men daarvan
een uitgebreide verzamelopgave in de al meer genoemde ‘List of inscriptions’ van
J.J. Cotton.
Het merkwaardigste Nederlandsche kerkhof in Zuidelijk Voor-Indië is dat van
Paliakata. Het heeft een toegangspoort van het jaar 1656, geflankeerd door tweo
menschelijke geraamten, en dragende het opschrift: ‘Beate qui in domino moriuntur.
Quiescunt ad labore suo. Apocalyps cap XIV-V-XIII. Salich synse die in den Heere
sterven, sy rusten van haren arbeyt’. Van de beide geraamten draagt het eene een
zandlooper op het hoofd: naast het andere is afgebeeld een doodshoofd op een zuil.
Het kerkhof is gelegen aan een meer op de plaats van het vroegere fort ‘Geldria’.
Aan de andere zijde van dat meer ligt het dorpje Coromandel, waar aan vermoedelijk
de geheele kust haar naam ontleend heeft.
Cotton vermeldt in zijn opgave niet minder dan 80 grafschriften; sommige van
personen of familiën, die in de geschiedenis der Compagnie op den voorgrond zijn
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getreden; zoo onder meer van Elisabeth Pit, overleden 21 Augustus 1656, dochter
van den bekenden gouverneur van Coromandel Laurens Pit; van Jacques Caulier,
overleden 5 November 1679, in leven ‘gouverneur-directeur van der kuste van
Coromandel en den aankleve van dien’; van Dirk Both, in leven ‘coopman ende
opperhoofd te Paliakata’, vrij zeker een familielid van den eersten gouverneur-generaal
van Nederlandsch-Indië Pieter Both; van Pieter Boreel, overl. 1 Juli 1643, in leven
‘Extra ordinaris Raedt van India’, bekend door zijn zending naar Goa, om met de
Portugeezen over den wapenstilstand te onderhandelen, en broeder van den bekenden
diplomaat Willem Boreel, pensionaris van Amsterdam, die zoo vaak als gezant der
Staten-Generaal is opgetreden; van Arent Gardenijs, overleden 16 Juli 1643, ‘Ordinaris
Raet van India’, verdienstelijk gouverneur-directeur van Coromandel, reeds vroeger
genoemd; en van vele anderen*).
Onder de minder bekende namen komt voor die van Abraham Mendis, overleden
5 April 1684, in leven vrij-koopman, dus niet in dienst van de Compagnie. Diens

*) Havart heeft in zijn meergenoemd werk levensbeschrijvingen gegeven van de meeste
Coromandelsche overheidspersonen der Compagnie.
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grafsteen is merkwaardig, omdat daarop voorkomt een afbeelding van het fort
‘Geldria’, omringd door een gracht met lotussen enz.; aan den Westkant ziet men de
huizen der burgers buiten den wal. (Zie afbeelding op blz. 179).
In de ‘Monumental remains’ van Alex. Rea trof ik ook een afbeelding aan van een
zerk op het graf van Vrouwe Petronella Jacoba Leembruggen, huisvrouwe van
Nicolaas Tadama, een wel verre van sierlijk, maar zeer rijk behouwen steen. Ik acht
het van belang van dezen grafsteen melding te maken, omdat de genoemde dame,
die volgens het grafschrift te Colombo is geboren, vrij stellig tot de familie behoort
van den heer H.U. Leembruggen, den voorlaatsten voorzitter van de ‘Dutch Burgher
Union of Ceylon’, die enkele jaren geleden ons land heeft bezocht, om de

Grafsteen van Jacques Caulier op het Nederl. kerkhof te Paliakata.
(Alex Rea Monumental remains) blz. 176.
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Grafsteen van Mevr. Tadema Leembruggen op het Nederl. kerkhof te Paliakata. (Alex Rea Monumental
remains)

banden met het oude moederland te versterken.
Te Sadras, op pl.m. 40 mijlen ten Zuiden van Madras is ook een nog in vrij goeden
toestand verkeerend Nederlandsch kerkhof. Cotton vermeldt hier vijftien grafsteenen
met Nederlandsche opschriften, en op het gouvernementskerkhof nog zes (de meeste
hier van lateren tijd). Een van die grafsteenen is op blz. 178 afgebeeld.
Ook te Matsjlipatnam is nog heel wat bewaard gebleven. Het Nederlandsche
kerkhof ligt daar in de onmiddellijke nabijheid van het ‘Collector's Office’ en is
omringd door een gemetselden muur. Vele grafsteenen verkeeren nog in vrij goeden
staat; van een aantal zijn de opschriften echter gedeeltelijk vernield en daardoor
onleesbaar geworden. Cotton heeft er 13 opgenomen, die nog goed leesbaar zijn;
onder deze is er een, dek

Neerlandia. Jaargang 40

178
kende het graf van twee verloofden, Catharina van den Briel, overt. 3 Oct. 1678 en
Johannes Kruijff, overt. 1 Jan. 1679, dat ik hier noem om het eigenaardige grafschrift.
Het luidt als volgt:
‘Een vrijer en een maegd
bedeckt dees eene steen;
Haer beijder mening was
van twee te worden een,
Maar de overwrede Dood belette
het vergaren;
Eerst gaf den Briel het op,
en doe wierd Kruyff een lijk.
Haer lijven rotten hier,
maer in des hemels ryck
Zal God de zielen van de twee
gelieven paren’.

Grafsteen op het Nederlandsche kerkhof te Sadras. (Alex Rea Monumental remains) blz. 177.

In de vroegere raadskamer van de Nederlandsche factorij noemt hij den grafsteen
van Christina Pit, overleden 20 September 1651, dochter van den bekenden Laurens
Pit.
Verder vermeldt hij nog die van Frederik Braun, overleden 19 April 1680, ook al
weer met een eigenaardig grafschrift, luidende:
‘Den ongelukkigen en ouden Frederik
Rust onder dese Zarck en wordt
tot stof en slik.
Hij was een drollig man en vol van
snaakse kuren,
Hier in de wandeling geheten Vader Frits.
De dood ontsag hem niet,
maar nam een pijl seer spits
En ging zijn lijf in d' aard,
sijn siel naar boven stuuren’.

Op de oude paradeplaats te Matsjlipatnam ligt nog een grafsteen - misschien de
oudste in geheel Indië - voor Jacob Dedel, overl. 29 Augustus 1624, in leven ‘Raet
van India ende opperhooft te water en te lande over de Nederlantse E. Comp. deser
Cust Coromandel’. Hij is de man geweest, die in 1621 aan het hoofd van de z.g.
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‘Vloot van defensie’, dus oorlogsvloot, ten deele uit Engelsche schepen bestaande,
naar Indië werd gezonden. (Zie 't April-nr., blz. 80).
Te Bimlipatnam, waar de meest Noordelijke factorij van Coromandel gevestigd is
geweest, vermeldt Cotton 13 grafsteenen op het vroegere Nederlandsche kerkhof en
nog 2 op het ‘Flagstaffcemetery’ aldaar.
Een veel grooter aantal gave grafsteenen is te Negapatnam te vinden. Nabij de
‘Salt Factory’ worden er in de lijst 4 vermeld en op het ‘Karicop Cemetery’ 57.
Eenige van die graven zijn groote grafkelders. In een daarvan rusten Catharina en
Johanna Mossel, overleden de eerstgenoemde op 7 Juni 1738, als dochter, en de
laatstgenoemde op 18 Juni 1743 als echtgenoote van Jacob Mossel, opperkoopman
en secunde voor Coromandel en hoofdadministrateur te Negapatnam, later
gouverneur-generaal van Ned.-Indië geworden als opvolger van Van Imhoff.
Ten slotte worden in de lijst, wat Coromandel betreft, nog eenige grafsteenen
vermeld te Porto Novo en te
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Toeticorijn, in het Zuidelijk deel van Madoera, tegenover Ceilon; de meeste van
betrekkelijk jongen datum, n.l. uit het begin der 19de eeuw.
Aan de Westkust worden uit den aard der zaak de meeste grafsteenen te Koetsjin
aangetroffen. Alleen in de Sint Franciscuskerk aldaar, beschrijft Cotton er 19. Onder
deze is er een voor Balthasar de Meter, overleden 18 Maart 1666, een van de eerste
predikanten te Koetsjin; voor Isäac van Dielen, overl. 25 December 1693
‘Commandeur en opperbevelhebber van de Custe van Malabaar, Canara en
Wingoerla’; voor de echtgenoote van Jacob de Jong, die van 1724 tot 1731 gouverneur
van Koetsjin is geweest; voor Gustaaf Willem Stein van Gollenese, overleden 30
Maart 1739, zoon van Julius Valentyn Stein van Gollenese, die van 1735 tot 1743
gouverneur van Koetsjin is geweest en daarna van Ceilon, waar zijn naam te lezen
staat op den gevel der Wolvendaalskerk te Colombo; voor Abraham Cornelis de la
Haye, 5 October 1752 (van 1750-1751 gouverneur van Koetsjin). Op het
Nederlandsche kerkhof te Koetsjin vond Cotton 8 grafsteenen. Waarschijnlijk zijn
er wel meer, doch de namen zijn onleesbaar geworden.
Voorts komen in de lijst nog enkele grafsteenen elders voor, als te Kananoor op
den wal van het fort S. Angelo, voor de echtgenoote en de twee kinderen van Godfried
Weijerman, die van 1761 tot 1764 gouverneur was in Koetsjin; en te Tangasseri, een
klein Britsch gebied aan de kust, op twee mijlen van Kailong, het graf van den in
1779 daar overleden Nederlandschen commandant van het fort S. Thomas,
oorspronkelijk een bezitting der Franschen, die hun door Van Goens in 1674 ontnomen
werd.
Talrijk zijn ook de nog bestaande graven in Noordelijk Voor-Indië. Van den
oud-Hollandschen eenvoud is daar weinig te bespeuren. Vele van die grafmonumenten
zijn kleine tempels of paleizen, alle in Moorschen stijl. Het was een wedijver met
de prachtlievende keizers van Hindoestan en hunne vazallen, in het tentoonspreiden
van pracht en praal, dien de Nederlanders en Engelschen, zelfs nog na den dood
voortzetten, om indruk te maken op de Indische bevolking, en om aan hun eigen
ijdelheid te voldoen! De Compagnie was er goed voor dat alles te betalen! De meeste
van die graven zijn uit de 18de eeuw; de oudere zijn verdwenen. Het is een heel
verschil, wanneer men de eenvoudige grafzerken elders van die krachtige mannen
uit het heldentijdperk der Compagnie vergelijkt met de trotsche mausoleums,
obelisken en grafhuizen, die voor zoovele onbeduidendheden in haar tijdperk van
verval zijn opgericht. Dat de opschriften van vele door den tand des tijds of door
vernielzucht zijn verdwenen, en men niet meer weet, wier stoffelijk overschot zij
dekken, is geen groot verlies.
Wat Benggala betreft zijn nog een groot aantal Nederlandsche graven aanwezig
te Zjinsoera, te Dakka, te Koringa, te Kasima-bazaar en Moersjedebad, ver in het
binnenland.
F. DEKKER
(Slot volgt.)
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Grafsteen van Abraham Mendis op het Nederl. kerkhof te Paliakata.
(Alex Rea Monumental remains) zie blz. 177.
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Onze Stamboekerij weder toegankelijk
Een goed teeken was het, dat de Stamboekerij voor eenigen tijd gesloten werd. Een
groote verandering moest er plaats vinden, de bergruimte werd te klein. Een goed
teeken, inderdaad! Want groeien moet de boekerij van het A.N.V.. Zeer veel moois
en belangwekkends is er reeds aanwezig, maar er ontbreekt nog veel. Onze
Stamboekerij neemt onder de tallooze bibliotheken een bijzondere plaats in.
In haar toch dient vastgelegd te worden ‘het leven en streven van den
Nederlandschen stam’ door alle tijden heen. Zijn taal, zeden en gewoonten, godsdienst
en onderwijs, zijn geschiedenis, kunst en wetenschap, zijn handel en nijverheid, zijn
landbouw, veeteelt, visscherij, zijn scheepvaart en luchtvaart. Niet meer...., niet
minder....
In zevenendertig hoofdafdeelingen is deze omvangrijke stof over de bibliotheek
verdeeld. Op zevenendertig punten groeit de boekerij aan, hier snel, daar langzaam.
Tot vreugde van den bibliothecaris, zonder twijfel, maar vaak ook tot zijn wanhoop,
als ‘gebrek aan bergruimte’ zich deed gelden. Stellingen hier en daar aangebracht
konden het euvel op den duur niet verhelpen.
Goede raad was hier gelukkig eens niet duur. De voorzitter wees het belendende
vertrek tot uitbreiding aan. Nu was er werk aan den winkel.
Het nieuwe vertrek werd tot boekerij en leeszaal ingericht en de inrichting van het
oude, zooveel als mogelijk was, met die van het nieuwe in overeenstemming gebracht.
Zoo ontstond een rustig, gezellig geheel, waar de leden van het A.N.V. en hun
gezin, en verder ieder, die om ernstige redenen van de Grootnederlandsche
Stamboekerij wenscht gebruik te maken, van 1 Augustus af weer welkom zijn om
er te lezen en te studeeren.
De bibliothecaris kent thans slechts vreugde bij den groei van de boekerij. Het is
o.a. aan de leden den man weer spoedig tot wanhoop te brengen.

Nederland
Het Friesch als voertaal bij het Onderwijs
Voor de tweede maal heeft de Tweede Kamer het voertaalvraagstuk bij het onderwijs
besproken. Ging het eenige jaren geleden over volkstalen op Sumatra, thans kreeg
het Friesch een beurt. De aandachtige lezer van de Kamerverslagen zal hebben
opgemerkt, hoe de houding der Regeering geheel verschillend is: Wat de
Sumatraansche talen betreft, verdedigend; wat het Friesch aangaat, afwijzend.
Hoe deze zeer uiteenloopende beslissing der Regeering te verklaren?
Wat Sumatra (Minangkabau, Atjeh, b.v.) betreft, had men te doen met bestaande
talen met eigen literatuur; de door de Regeering aldaar voorgeschreven voertaal was
het Riouwsch Maleisch, een geheel vreemde taal op Sumatra's Westkust. En het
mooiste was nog, dat de Inlandsche leerkrachten daar, geheel in strijd met de
bestaande voorschriften, zeker bij het volksonderwijs het Minangkabausch als voertaal
bij het onderwijs bezigden, vanzelf sprekend, want geen der kinderen begreep iets
van het Riouwsch Maleisch.
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Het zou dan ook van zeer weinig paedagogisch inzicht getuigen, indien
schooltoezicht en Regeering geen verandering in den bestaanden toestand hadden
gebracht.
Het volksonderwijs dient inde moedertaal gegeven te worden. Aan dezen
natuurlijken eisch is dan ook gelukkig sedert eenige jaren voldaan.
Logisch zou het zijn, wanneer de Regeering thans in Nederland was tegemoet
gekomen aan den uitgesproken wensch: in Friesland het Frieesch als voertaal op de
volksscholen in te voeren. Doch, terecht, werden zeer belangrijke andere
beweegredenen te berde gebracht om de niet-inwilliging te verklaren.
Die twee millioen Minangkabauers komen slechts voor een zeer klein gedeelte
met de buitenwereld in aanraking: ieder gewest zorgt tegenwoordig voor zijn eigen
ambtenaren, onderwijzers, enz.
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Het uitzwermen heeft tegenwoordig in veel mindere mate plaats en aan het
onderwijzen van een algemeen in Indië gebruikte taal bestaat veel minder behoefte.
Vandaar dan ook dat in de hoogere leerjaren met enkele uren 's weeks onderwijs in
het Maleisch kan volstaan worden, gelijk we dit ook op Java zien.
Doch deze redeneering gaat in geen enkel opzicht voor Friesland op. Friesland is
geheel opgenomen in het Nederlandsch verkeer, men leest er algemeen Nederlandsche
couranten, tijdschriften, boeken, kortom, het zou voor Friesland zelf een ramp zijn,
als het Friesch voor den geheelen duur van het onderwijs de voertaal werd der scholen
in die provincie.
Doch.... wanneer de zesjarige kinderen de school voor het eerst bezoeken, zullen
ze van het Nederlandsch, voor hen een vreemde taal, niet veel verstaan. Voor de
lagere leerjaren, en in het bijzonder voor het eerste zal het wel noodzakelijk zijn,
zooveel mogelijk van het Friesch gebruik te maken bij het onderwijs om dan zoo
spoedig mogelijk het daarheen te wenden, dat ons mooie Nederlandsch, de taal van
het geheele Nederlandsche volk, de voertaal wordt.
Q.

Propaganda-Commissie
(Tweede plaatsing.)
Oproep!
In de Groepsvergadering, op 22 Mei jl. te Middelburg gehouden, is de
Propagandacommissie benoemd en daarbij zijn, naast vele waardevolle raadgevingen,
woorden van groote verwachtingen ten aanzien van ons werk uitgesproken. Voor
alles hoopt men, dat wij erin zullen slagen, de slapende afdeelingen weer op te
wekken.
Zooals van de zijde onzer Commissie reeds aanstonds in die vergadering werd
opgemerkt, zal het aan onzen goeden wil niet ontbreken; het zal echter alleen dan
mogelijk zijn te slagen, wanneer wij van de zijde der leden in de verschillende
afdeelingen de noodige medewerking ondervinden.
Wat een zoodanige medewerking vermag, ook al gaat zij van slechts enkele leden
uit, daarvan geeft Middelburg, de afdeeling, die zoo prachtig heeft geholpen bij de
voorbereiding der Groepsdagen, een schitterend voorbeeld!
Leeringen wekken, voorbeelden trekken.
Welnu, sluimerende afdeelingen, laat U trekken door dat Zeeuwsche voorbeeld!
Ontwaakt en wendt U, zoo Gij hulp en voorlichting behoeft, om tot nieuwen arbeid
te komen, vrijmoedig tot onze Commissie. Wij zullen U naar ons vermogen zoo
gaarne met raad een daad bijstaan.
Mochten er in een hopeloos ingedutte afdeeling toch nog eenige leden - of zelfs
maar één lid - wakker zijn, die de afdeeling zouden willen zien oprijzen, dan kunnen
die zich rechtstreeks tot onze Commissie om overleg dienaangaande wenden. Zij
zullen een willig oor bij ons vinden. Uit zulk een overleg kan bij voorbeeld
voortkomen, dat de Commissie zich rechtstreeks tot de leden der afdeeling wendt
om een bijeenkomst samen te roepen ten einde te overleggen, hoe de afdeeling wakker
te porren is; of wel, wij richten met die wakkere leden maar dadelijk een
propagandaavond ter plaatse in, einz., enz.
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‘Ik dutte en werd wakker.’
Mogen alle slapende afdeelingen deze wapenspreuk spoedig tot de hare maken!
Middelburg bewijst ons, hoe ineen ontwakende afdeeling, wanneer zij met frisschen,
jeugdigen moed wordt aangepakt, het ledental snel kan toenemen.. Leven en werken
is 't beste propagandamiddel om nieuwe leden te werven.
De Propagandacommissie wil met raad en daad helpen. Goedgezinde, ijverige
Besturen en Leden, helpt ons dan!
Ziezoo, dat is onze eerste oproep .... wat zullen wij daarop vernemen?
In spannende afwachting.
De Propagandacommissie:
K.E. OUDENDIJK, Voorzitter Huis ter Heide.
F. KROON.
M.J.J.M. KAVELAARS, Secr.-Penn.m., Mathenesserlaan 219. Rotterdam.
Naschrift. Mogen wij nog eens herinneren aan een, vroeger reeds door ons gedaan
beroep op de leden, die vaardigheid met de pen bezitten? Hun medewerking hebben
wij noodig voor het propagandablaadje, in welken vorm dit ook moge worden
uitgegeven.
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Suriname
Groepsvergadering op Maandag 11 Mei 1936.
Aanwezig: Het voltallige Bestuur met uitzondering van den heer H.J. de Vries, die
van verhindering had kennis gegeven; bovendien 18 Leden. De punten 2 en 3 van
de agenda, n.l. Jaarverslag van den Secretaris en Rekening en Verantwoording van
den Penningmeester, gaven geen aanleiding tot opmerkingen.
Punt 4. Tot leden van de kascommissie werden gekozen de heeren Heckers,
MacDonald en Dennert.
Punt 5. Op voorstel van den heer Ph. Samson werden de heeren H.J. de Vries en
A.J.E. van der Mey zonder stemming tot bestuursleden her- en gekozen.
De heer Ph. Samson verzocht het Bestuur voortaan bij candidaatstelling liever
iemand voor te stellen, die langer in Suriname is. De voorzitter zegde toe met den
wensch rekening te zullen houden.
De heer Schungel merkte op, dat hij in het bestuur een vertegenwoordiger van een
belangrijke volksgroep nl. de rechtzinnig Protestanten, mist, terwijl toch een vierde
der bevolking R.P. is. De voorzitter antwoordde hierop, dat bij candidaatstelling niet
naar geloof en kleur wordt gekeken, doch alleen naar geschiktheid.
Hierna dankte de voorzitter den heer Van der Mey voor zijn bereidwilligheid om
zitting te nemen in het Bestuur en sprak de hoop uit, dat het dezen moge gelukken
met de andere bestuursleden de groep tot nieuw leven te wekken.
De voorzitter richtte daarna een hartelijk woord tot den vertrekkenden secretaris
en zegde dank voor al wat hij voor de groep heeft gedaan. Als blijk van erkentelijkheid
bood hij hem, mede namens de andere bestuursleden, een mahoniehouten sigarendoos
aan, waarop het zinnebeeld van het A.N.V. als inlegwerk voorkomt.
Rondvraag.
De heer Schungel vroeg of reeds een der leden van de grensexpeditie was
aangezocht om een lezing te houden.
De heer Ph. Samson wees op het goede voorbeeld van de groep Ned. Antillen door
het vertoonen van kinderfilms.
De voorzitter en de secretaris antwoordden bevredigend.
Voor wat de kinderfilms betreft, werd verwezen naar het groote verlies, dat de
groep het vorige jaar geleden heeft, toen zij voor een programma kinderfilms liet
uitkomen.
De heer Hanen vroeg, of het niet mogelijk is, dat het Bestuur wederom tochtjes
inricht. De voorzitter deelde mede, dat dergelijke tochten veel geld kosten en dit jaar
groote zuinigheid moet worden betracht met het oog op vertooning van de K 18
rolprent.
De heer Van der Mey dankte voor de vriendelijke woorden tot hem gericht en
zegde toe zijn beste krachten te zullen geven voor het A.N.V.
De heer Ph. Samson wenschte den voorzitter een goede reis naar Holland en sprak
de hoop uit, dat ZHEG daar iets voor de groep zal kunnen doen. Nadat de voorzitter
de verzekering had gegeven, dat de groep op hem kan blijven rekenen, sloot hij te
8.15 de vergadering, waarna de Mil. Tooneel-Ver. het tooneelstuk ‘Komedie’ met
veel succes opvoerde.
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Na afloop dankte de voorzitter de spelers en bood de dames bloemen aan.

Ned.-Indië
Sumatra's Oostkust.
Deze afdeeling heeft in samenwerking met de afd. Sumatra',s Oostkust, van de Kon.
Ned. Vereen. ‘Onze Vloot’, in een der bioscopen van Medan de rolprent over de reis
der K XVIII doen afdraaien voor ongeveer 1200 schoolkinderen.
De week daarvoor hield Prof. De Cosquino de Bussy (van het Kol. Instituut te
Amsterdam), die thans een reis maakt door Indië voor onze afd. en de afd. Medan
van het Sum. Oostkust Instituut een voordracht met lichtbeelden en twee rolprenten
over: het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
Sumatra's Oostkust had weder eens een goede beurt.
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Vlaanderen
De Jaarlijksche Kultuurtocht van Tak Brussel
Hoewel het de geheele week had geregend en de weersvooruitzichten, voor den
jaarlijkschen kultuurtocht van onze afdeeling Brussel, dus vrij ongunstig waren,
namen toch nog een dertigtal leden deel aan het op Zondag 12 Juli gestelde uitstapje,
in een auto, naar de Leiestreek. Bij het vertrek, nadat de deelnemers waren gekiekt
geworden voor ‘Neerlandia’, gaf de voorzitter van de afdeeling, de heer Liesenborghs,
de stellige verzekering dat de regenmaker het A.N.V. genadig zou zijn, en werkelijk,
nauwelijks was het stadje Ninone bereikt of de zon brak door de wolken. De eerste
halte had plaats te Sottegem, waar afgedaald werd in den grafkelder die het, in een
schamele glazen kist bewaarde gebeente van den grooten Egmont bevat. Op de Markt
bevindt zich ook het standbeeld van den vrijheidsheld die heer was van Sottegem en
prins van Gavere. De tocht ging vervolgens naar deze laatste gemeente, wier naam
tevens verbonden is aan de aldaar in 1453 door de Gentenaren, in hun strijd tegen
hertog Philips de Goede van Bourgondië geleden bloedige nederlaag. Van op den
heuvelkam, die de geheele Scheldevallei beheerscht, had men prachtige vergezichten
op het land van Oudenaarde. Omstreeks half twaalf werd het stadje Deinze bereikt.
Daar moest ook het trefpunt zijn met een groep A.N.V.'ers uit
Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Vermoedelijk afgeschrikt door het weder der vorige
dagen waren de Zeeuwsche vrienden echter thuis gebleven, zoodat van de verwachte
verbroedering aldaar niets terecht kwam.
Een uur later werd in het ‘Visschershuis’, te Deurle, aan de Leie gegeten, waarna
de eigenlijke kultuurtocht aanving. Eerst werd nog gereden naar het statige slot
Ooidonk, een der prachtigste van het geheele Vlaamsche land. Na een kort oponthoud
aldaar werden de bezoekers op hartelijke wijze ontvangen, eerst in het atelier van
den zeer knappen beeldhouwer Antoon van Parijs, te Deinze en daarna hij den
fijnzinnigen kunstschilder Malfeyt, te Petegem. Voorts kwam het Museum Emiel
Claus, gevestigd in de villa ‘Zonneschijn’, waar de groote kunstenaar, voorganger
van de luministische school in Vlaanderen, zijn beste werken heeft geschapen. Bij
zijn graf, in den idyllischen tuin, bleven onze leden een wijle eerbiedig staan.
Langs Laathem, Leerne en Baarle - Drongen, dwars door het kleurige land,
waardoorheen de wispelturige Leie zich kronkelt en zooveel herinnert aan Cyriel
Buysse, Karel van de Woestijne en andere groote figuren uit de Vlaamsche
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kultuurbeweging der laatste 50 jaren, werd naar het ‘Molenhuis’ gereden. Ook daar
was weer gelegenheid tot een gezellig samenzijn, onder de boomen, bij de ‘gouden
rivier’. En alvorens den terugtocht te aanvaarden kregen de heer en mevrouw M.
Dierick-Coppens, twee te Deinze verblijvende leden van het A.N.V., die zich met
de plaatselijke organisatie van dit heerlijke bezoek hadden belast, een ovatie als blijk
van welgemeenden, innigen dank. Ook dit tochtje zullen allen, die het medemaakten,
zeker nimmer vergeten.

Goed werk
Door de Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal, met haar hoofdsecretariaat te
Oude-God, bij Antwerpen, Deurnestraat 97, en hare afdeelingen of medewerkers te
Brussel, Mechelen, Brugge, Sint-Truiden, Dendermonde, Tienen, Hasselt, Gent,
Boom en Lier, zonder den ondernemenden Tak Groot-Antwerpen te vergeten, wordt,
naar ons onlangs mocht blijken, veel en goed werk geleverd. Ook is, dezer dagen,
als gevolg van deze werking, een vereeniging voor het gebruik van een beschaafde
Nederlandsche handelstaal in Vlaanderen, opgericht, welke vereeniging eveneens
geroepen is om groote diensten aan de Vlaamsche gemeenschap en den
Nederlandschen stam, in het Zuidelijke deel van ons Europeesch taalgebied, te
bewijzen. Verheugend is het tevens te mogen vaststellen dat, van verschillende zijden,
krachtig geijverd wordt om den handel en de nijverheid er toe te bewegen, voor het
adverteeren, gebruik te maken van de Nederlandsche taal, die toch, in het Vlaamsche
land, door iedereen wordt verstaan. De doeltreffendheid van Fransche reclame moet
onvermijdelijk veel geringer zijn, daar de overgroote meerderheid der bevolking van
de Vlaamsche gewesten Fransch-onkundig is. Terecht schreef dan ook een Antwerpsch
blad, enkele weken geleden:
‘Bijna 80% van de bevolking der prov. Antwerpen kent géén Fransch, 1½% kent
geen Nederlandsch. Daarom is Fransche en tweetalige reklame uit den booze. Weiger
u dus langer als negers te laten behandelen!
Stuur zulke reklame terug! Gij zult Vlaamsche bedienden aan werk helpen.
Vlamingen, weest u zelf, weest solidair!’
Deze oproep kan niet vaak genoeg worden herhaald, ook voor zekere
Noordnederlandsche firma's en instellingen die verkeerdelijk meenen, dat zij zich,
in de Fransche taal (meestal dan nog in slecht Fransch), tot de Vlaamsche bevolking
moeten wenden.

De l7de IJzerbedevaart
Op Zondag 23 Augustus zal het juist twintig jaar geleden zijn, dat het werk van
Heldenhulde, onder het voorzitterschap van priester-dichter Cyriel Verschaeve, door
enkele vooraanstaande strijders uit de Vlaamsche beweging, aan het IJzerfront, werd
aangevangen.
Dit voor Vlaanderen historische feit zal, dien dag, op de 17de bedevaart naar den
IJzer, te Diksmuide, worden herdacht.
Met uiterst geringe middelen ingezet is het werk van Heldenhulde gegroeid tot
een streven van reusachtige beteekenis voor het Vlaamsche volk. Het bedevaartcomité,
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onder het voorzitterschap van prof. dr. Frans Daels, herinnert er aan in een oproep,
die zoowel voor de stambewuste, medevoelende Noord-Nederlanders als voor de
Vlamingen zelf is bestemd. ‘De eerste zerkjes van onze Vlaamsche jongens, aldus
de oproep, hebben hun machtige symbolische uitdrukking gevonden in het later, door
gansch een Volk, opgerichte IJzerkruis te Diksmuide. En ook de groepjes frontstrijders
die, in de tragische oorlogsjaren, zoo vaak en op zoovele plaatsen aan het front,
rondom het eenvoudige zerkje van Heldenhulde, op het graf van een vriend, geschaard
stonden, zijn nu uitgegroeid tot die massa van honderdduizenden, welke, ieder jaar,
in de schaduw van den Vlaamschen Doodentoren, zich, in den geest van het
Vredesideaal, met de eigen gesneuvelden en verder met alle gesneuvelden, komen
vereenigen.
Hoe zouden wij de twintigste verjaring van het bestaan van ‘Heldenhulde’ beter
kunnen herdenken dan met het bezorgen van een waardige laatste rustplaats aan het
gebeente van de Vlaamsche pracht-
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jongens dat, sedert eenige jaren, in den schamelen kelder, onder onzen Toren,
begraven ligt. Tot dusver moest, bij gebrek aan voldoende geldmiddelen, daar het
er op aankwam, vóór alles, den Toren te voltooien, met een naakten kelder genoegen
worden genomen. Ons plan is het nu, onze edele jongens, die geen onbekende maar
bekende gesneuvelden zijn, fatsoenlijke graftomben te bezorgen en van het geheel
een stemmige krypte te maken.
De bedevaart van 1936 zal verder gewijd zijn aan de plechtige herdenking van
drie Vlaamsche jongens, drie symbolen van ons Volk, die in de krypte begraven
liggen en aan wie nog geen afzonderlijke hulde werd gebracht. Het zijn: Adjudant
Firmin Deprez, wakkere studentenleider uit Kortemark, als oorlogsvrijwilliger
gesneuveld te Noordschote, in Mei 1916, neergeveld door een verdwaalden
vijandelijken kogel, terwijl hij bij het werk zijn soldaten aanmoedigde. Frans Kusters,
de vurige Limburgsche idealist uit Rekheim, onderwijzerbrancardier, in Augustus
1917 gevallen op den weg van Kaaskerke met de woorden op de lippen: ‘ik sterf
voor Vlaanderens ideaal’; Bert Willems, de moedige Payot, student-oorlogsvrijwilliger
uit Wambeek, gesneuveld te Moorslede bij het laatste offensief in September 1918
terwijl hij een makker toeriep: ‘Vliegt de Blauwvoet! Storm op zee!’
Maar, deze 17de Bedevaart zou haar doel missen indien, bij deze gelegenheid niet
reeds een begin kon zijn gemaakt met het hierboven uiteengezette plan, in welken
gedachtengang het Comité vertrouwt op den geldelijken steun van geheel het
Vlaamsche volk te mogen rekenen. Ook uit het stamverwante Noorden zullen alle
bijdragen aan het adres van den secretaris-penningmeester Cl. De Landtsheer, Maria
Doolaeghestraat 35B, Diksmuide (postrekening 113.465), zeer in dank, worden
aanvaard, terwijl ongetwijfeld, verscheidene honderden Noord-Nederlanders er dit
jaar prijs op zullen stellen bij de grootsche plechtigheid, op het slagveld, in de schaduw
van den indrukwekkenden Vlaamschen Doodentoren, aanwezig te zijn.

Fransch Vlaanderen
De Volkskracht verweert zich
In den Elzas, Bretagne, de Baskische provinciën, Fransch Vlaanderen verweert de
volkskracht zich, tot behoud van het eigen karakter, tegen den alles gelijkmakenden
invloed uit Parijs. Een reiziger schetst het drukkende gevoel dat zich van hem meester
maakt, wanneer hij de uitwerking van dat effeningsstreven ziet in midden-Frankrijk:
kerken veranderd in markthallen en pakhuizen, bisschoppelijke paleizen in
gevangenissen, kloosters in kazernen, abdijen in stoeterijen. En Parijsche zeden
zouden de bevolking steeds meer doen achteruitgaan, indien niet de komst van
Vlaamsche gezinnen dat tegenhield.
In Fransch Vlaanderen vertoont zich voortdurend duidelijker het verlangen, niet
volkomen op te gaan in een groot geheel, maar te ontwikkelen wat in de diepte van
de volksziel leeft door uit het verleden te putten. De tegenkanting komt echter dikwijls
uit het eigen land. Ook in den Westhoek vindt men die zonderlinge eigenschap, het
uitheemsche bij voorkeur te prijzen en te willen navolgen. G. Blachon, de schrijver
van het door Stijn Streuvels vertaalde werk ‘Waarom ik Vlaanderen liefheb’ vertelt
in Les Amis de Lille, van een treingesprek met een echtpaar uit Rijsel, dat opgetogen

Neerlandia. Jaargang 40

uit Parijs terugkwam en van meening scheen te zijn, dat daar in de Fransche hoofdstad
toch maar alleen de ware beschaving was te vinden. De tentoonstelling van
Italiaansche kunst was nooit, dachten zij, door Vlaanderen geëvenaard. ‘Weet ge
weel’, zoo voegde de schrijver hun toe, ‘dat het land, dat gij zoo achterstelt, door
Balzac genoemd is “het vaderland der beeldende dichterlijkheid?” Weet gij weel,
dat de Italiaansche schilders voor hun voorbeelden, voor hun schoonheidsontroering
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uit dezelfde bronnen hebben geput als Van Eyck, Memling en Rubens? Uit die
verjongende bron van schoonheid, die in het oude Vlaanderen opwelde? Op de
beroemdste Italiaansche schilderijen is de schoonheid in elken vorm steeds
verzinnelijkt door vrouwefiguren uit het noorden, met blond haar en blauwe oogen.
De Venus van Botticelli, alle Danaë's, Tintoretti's Suzanna, noem welk schilderij ge
wilt, het beeld van vrouwelijk schoon is steeds aan het Noorden ontleend.’ Een deer
meest bevoegde kunstbeoordeelaars van Frankrijk heeft naar aanleiding van de
indertijd te Parijs gehouden tentoonstelling van Vlaamsche primitieven inde Temps
de meerderheid der meesters van heit Noorden erkend. Langen tijd zijn de Fransche
en de Vlaamsche kunst broederlijk samen gegaan; de groote heeren van het land
riepen kunstenaars uit beide landen tot zich om hun kasteelen en kapellen te versieren.
De staatkundige verwijdering tusschen Frankrijk en Bourgondië bracht ook scheiding
in de kunst. ‘Maar die reden zou hiertoe niet voldoende zijn geweest, zoo verklaarde
de schrijver, indien de Vlamingen nog iets van ons te leeren hadden gehad. Zij bleken
veelzijdiger en meer bedreven. De Franschman mocht een fijn en bijzonder teekenaar
zijn, voor de kleur onderscheidde hij zich in werkelijkheid alleen in het glasraam en
het fresco, de muurschildering. Nooit zocht hij met dezelfde volharding als bijv. de
gebroeders Van Eyck, die volmaaktheid in het gebruik der grondstoffen, welke de
Vlaamsche kunst voor alle eeuwen duurzaam heeft gemaakt. Veel Fransche
schilderijen van den ouden tijd hebben sterk geleden tengevolge van de
onduurzaamheid der verven. Wat zag men bij de Vlaamsche? Te Gent is eens een
paneel van Van Eyck gevonden bij een vischkoopster, die op de achterzijde haring
kerfde. De voorzijde vertoonde een vrouweportret en het was, ondanks den ouderdom
van eeuwen en de onzachtzinnige behandeling, zoo weinig beschadigd, dat het op
de Parijsche tentoonstelling algemeen bewondering wekte.’
Een onbeteekenend voorval, schijnbaar, toch van belang, omdat het tot nadenken
stemt en van invloed kan zijn o.a. bij het bepalen van de richting van het onderwijs!
Zoo dikwijls toch wordt dit ten onrechte op uitheemsche voorbeelden gericht.
Daarover ging tenslotte de strijd over de benoeming van een directeur der Kunstschool
te Rijsel, onlangs, waarbij Parijs zich op het standpunt stelde, dat de beginselen der
kunst overal even waar zijn te Parijs als te Rijsel, te Berlijn als te Rome of Florence.
Goed - zoo antwoordden de verdedigers van de gewestelijke overlevering - maar op
die beginselen kan verschillend worden voortgewerkt! En wanneer de eenheid van
het Fransche volk niet kan worden bewaard, of men moet in Fransch Vlaanderen,
Bretagne, den Elzas juist zoo ontwerpen en bouwen als te Parijs, wordt de wereld
nog eenvormiger en eentoniger, dan de gelijkheidsschaaf ze reeds gemaakt heeft.
Het is hiermede als met de taal. De bladen van den Westhoek hebben een oproep
geplaatst, waarin aangespoord werd, naast het Fransch de moedertaal niet te
verwaarloozen. Naast het algemeene het bijzondere. ‘Laten wij Fransch spreken’,
zoo wordt in dit stuk gezegd, ‘maar laten wij aan onze kinderen, vóór alle andere
talen Vlaamsch of Nederlandsch doen onderwijzen. Dat is de sleutel tot Duitsch en
Engelsch; het stelt iemand in staat, zich overal eenigszins verstaanbaar te maken,
vooral wanneer het zich aansluit bij het Fransch’. En het blijft niet bij zulke
aansporingen. Op de Jaarbeurs te Rijsel worden de ambtelijke opschriften gesteld in
het Fransch en in het Nederlandsch, ja onlangs verscheen op de muren der stad een
notarieele kennisgeving in de beide talen, terwijl het Vlaamsch of Nederlandsch daar
toch nog allesbehalve behalve als tweede landstaal is erkend.
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Naast het algemeene het bijzondere! Naast middelen van eendracht, gemeenschap,
eenheid, datgene wat den eigen aard van een gewest kan bewaren, die in de kunst en
de zeden van vele eeuwen zoo fier en krachtig is opgebloeid!
H.S.M. van W. CROMMELIN.

Neerlandia. Jaargang 40

187

Zuid-Afrika
Afrikaansche beeldende kunst
In de waardeerende zoowel als kritische besprekingen, welke de bladen aan onze
drie tentoonstellingen van beeldende kunst, te 's-Gravenhage, Rotterdam en
Amsterdam gehouden, hebben gewijd, is, ondanks de te dezen duidelijke inleiding
tot den catalogus, niet voldoende aandacht gewijd aan de bescheiden inzendingen
uit Indië en Zuid-Afrika. Dat deze zouden kunnen wedijveren met de moderne
Nederlandsche en Vlaamsche meesters, hebben wij bij de voorbereiding der Alg.
Ned. Kunsttentoonstelling niet verwacht. De bedoeling was in het algemeen te doen
zien, dat er ook in de genoemde gebieden door onze stamgenooten kunst van
beteekenis wordt gemaakt, dat er in elk geval een drang is tot het scheppen van eigen
kunst, een der zekerste kenmerken van een oplevende nationale cultuur.
Wat wist men hier en in Vlaanderen van wat kunstzinnige stamverwanten elders
wrochten? Voor wat Zuid-Afrika betreft, had men het kunnen weten door lezing van
het bij De Bussy fraai uitgegeven werkje van Dr. A.C. Bouman: Die Kuns in
Suid-Afrika, waarin ook tal van mooie afbeeldingen een openbaring waren. En nu
verheugt het ons, dat die bekendmaking wordt voortgezet en gesteund door de
Kunstdrukkerij v.h. J.A. Luii & Co. te Amsterdam, die ook voor onze tentoonstelling
Zuidafrikaansch werk inzond, en dat zij ‘onder beskerming van de Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereniginge’, kortweg de F.A.K., is overgegaan tot de uitgave
van reproducties van Afrikaansche schilderijen en wel in een afmeting, die omlijst
kloeke wandversieringen vormen en door den knappen kleurendruk den indruk van
het oorspronkelijke werk zeer nabij komen.
In het eerste album is werk opgenomen van Pierneef, Alice Tennant, Irma Stern,
Maggie Laubser, Hugo Naudé en J.A. Smith, die allen op onze tentoonstellingen een
goed figuur maakten. In het bijzonder zijn het fleurige ‘bloemstillewe’ van Tennant,
de breed gepenseelde ‘Slamse vrou’ van Irma Stern en de kleurige ‘Boereplaas
Heksrivier’ van Na adé, een lust voor het oog. Zij bewijzen hoe Zuid-Afrika een
‘land van son’ is en hoe fel de kleurwerking van zijn flora.
Dat deze afbeeldingen, welke belangstellenden in ons kantoor in oogenschouw
kunnen nemen, door Dr. Bouman zijn ‘versamel en toegelig’ is een waarborg dat
ons hier het beste geboden wordt wat bij den huidigen stand der Zuid-afrikaansche
kunst mogelijk is.
Met belangstelling volgen wij haar ontwikkeling.
v.S.

Amerika
Nederlandsche Nederzettingen nabij Chicago, Illinois
Het is goed in deze dagen, nu een ieder schreeuwt om steun - steun van de
landsregeering, steun vande gemeente, steun van den particulier - eens terug te denken
aan onze landgenooten, ongeveer een eeuw geleden, die eigen baas wenschten te
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zijn, voor geen opoffering terugdeinsden en elders zich een bestaan veroverden, dat
het eigen vaderland niet geven kon.
Onder de duizenden, die toen ons land verlieten, waren ook tal van Zuid- en
Noordhollandsche familiën, die zich nederzetten in het moerassige gebied bezuiden
het Michigan-meer en er een tweetal nog bestaande nederzettingen stichtten: in 1847
Lage Prairie, later South Holland genoemd en in 1849 Hooge Prairie, later Roseland
geheeten, thans een deel van de wereldstad Chicago. Uitvoerig beschreef ik elders
de moeilijkheden met welke ook deze moedige landverhuizers hadden te kampen.
Het was een strijd om het bestaan, voor welke de hedendaagsche massa, die liever
den arbeid staakt dan in dezen toch reeds voor velen zoo moeilijken tijd aan het werk
te kunnen blijven, tot dusverre
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niet de minste belangstelling heeft getoond. Wel groot is de tegenstelling tusschen
de brullende en loeiende massa's, die op de ‘Zesdaagschen’ en internationale
voetbalwedstrijden verstrooiïng zoeken - om van de bioscopen niet te spreken - en
de met heel wat meer ernst bezielde mannen en vrouwen die, vertrouwend op eigen
kracht, een eeuw geleden de oceaanreis aanvaardden, om elders den levensstrijd
voort te zetten.
Deze groote tegenstelling trof mij bij het lezen van een dezer dagen verschenen
klein, onaanzienlijk maar belangwekkend geschriftje van den zoon van een der
bovenbedoelde landverhuizers, n.l. Harry Eenigenburg, ook zelf pionier maar tevens,
behalve landbouwer en timmerman, zich thans, 76 jaren oud, vol trots noemend:
‘Author and historian’, want schrijver van ‘The Calumet Region and it's Early
Settlers’, Chicago, Ill. 1935. ‘This will be the last and only history that will ever be
written about the early pioneers’ verzekert met reeds typisch Amerikaansch aandoende
zelfvoldaanheid onze Harry en prijst zijn boekje dan even Amerikaansch tegen 60
c. per deeltje warm aan. Iedere er meer of minder bij betrokken familie dient het in
huis te hebben ‘and pass it on to the next generation in memory of the dear old
pioneers’.
Het boekje - met twee portretten van den schrijver verlucht - is een typisch
pioniers-geschriftje: ietwat onsamenhangend, dikwijls naïef aandoend maar
desondanks van beteekenis door de dikwijls nauwkeurig verzamelde feiten, de
onopgesmuktheid en vooral ook door den eerbied voor de werkzame ouders, die er
uit spreekt. Gerrit Eenigenburg, Harry's vader, behoorde tot de groep
Noord-Hollanders, die in 1849 - na een vermoeiende reis van twee maanden,
gedurende welke een 17-tal der verhuizers om het leven kwam en in den oceaan hun
graf vonden - zich nederzetten tusschen het toenmalige stadje Chicago en het twee
jaren eerder door Zuid-Hollanders gestichtte Lage Prairie. Aldus werd hij een der
stichters van het thans zoo rijke Roseland. Toch bleef vader Eenigenburg hier slechts
enkele jaren. Hij wenschte een groote veeboerderij en verhuisde daarom reeds in
1853 15 mijlen meer zuidwaarts naar Oak Glen. Kostte het land te Hooge Prairie,
zooals Roseland toen nog werd genoemd, 5 dollar de acre (0,4 H.A.), in het meer
afgelegen en meer moerassige Oak Glen kocht Eenigenburg 160 acres land, d.i. 64
H.A. à 93 cents per acre. Hij was hier de tweede kolonist. Heel dit gebied was vrijwel
onbewoond, één derde ervan was bosch, de rest weide of moeras. De afvoer van het
water der riviertjes, de Calumet e.a. werd belemmerd door de duinenrijen of ridges,
welke zich in bogen om de zuidelijke oever van het Michigan meer uitstrekken.
Afdoende bevrijd van het overtollige water werd men eerst na jaren van inspanning
in 1868 toen de Grand Calumetrivier met het Illinois en Michigankanaal in verbinding
werd gebracht, waardoor de waterstand in al de moerasstroompjes 10 voet daalde!
Dat de grond hierdoor in waarde enorm toenam, behoeft nauwelijks te worden gezegd.
Eenigenburg had zijn woning of liever hut - één verdieping, 16 voet breed, 24 voet
lang - gebouwd op een lagen zandrug aan de grens van 't bosch en de prairie. In deze
pioniershut werd onze Harry in 1859 geboren en groeide hij op in een heerlijk ‘wilde’
omgeving, waar hij met het meest verschillende gevogelte en wild kennis maakte,
waar de winters geducht koud konden zijn - de sneeuw dan soms vier of vijf voet
dik den grond bedekte - de zomers soms verstikkend heet. Waar geweldige branden
soms heele wouden vernietigden, zooals bijv. in 1871 toen Chicago afbrandde en
heel de Calumetstreek dagen lang door het vuur werd geteisterd.
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Welvaart in deze streken kwam er vooral na de industrialisatie, welke begon met
de vestiging van de Pullman Car Company in 1880 aan het Calumetmeer. De
landprijzen gingen toen geweldig de hoogte in, terwijl tevens een groote vraag naar
landbouw- en veeteeltproducten ontstond. Men is zich toen vooral ook op de tuinderij
gaan toeleggen.
De jonge Harry was intusschen timmerman geworden. Twee zijner broers

Neerlandia. Jaargang 40

189
hadden vaders boerderij overgenomen. Als timmerman pionierde Harry van 1882/1887
in South Dakotah, vanwaar hitte en droogte hem en vele anderen naar Illinois
terugdreven.
Men leze dezen strijd om het bestaan zoo verschillend van die onzer zich aan
‘knal-avonden’ te buiten gaande landgenooten.
J.v. HINTE.

Taalwacht
Een woordvondst
Een der leuzen van ons Verbond is, zooals bekend, ‘Gebruik goed Nederlandsche
woorden, als ge er Uwe gedachten mee kunt vertolken, even goed als of beter dan
door vreemde’. Natuurlijk is ook in dit opzicht overdrijving uit den booze. We moeten
geen gekunstelde woorden gaan ‘maken’, die toch geen ingang vinden en dan nog
anderen trachten over te halen ons voorbeeld te volgen.
Wel echter moeten we blijven bedenken, dat het Nederlandsch gelukkig een levende
taal is, een taal dus die verrijkt kan worden met woorden die in den volksmond
ontstaan. En op zulk een woord wil ik nu even de aandacht vestigen.
Aan het einde der 19de eeuw, toen het rijwiel de wereld begon te veroveren, en
vooral ingang vond in onze lage landen, ontstond hier het woord ‘fiets’, dat thans
niet meer te verdringen is en een echt Nederlandsch woord kan worden genoemd,
waarin men de ‘snelheid’ hoort, waarvan het ongetwijfeld de uitdrukking wil zijn
(auto en vliegtuig waren nog geen mededingers).*)
Toen ook ontstond het tweepersoonsrijwiel (‘I cannot afford a carriage, but you'll
look sweet on the seat of a bicycle built for two’), dat echter allengs zeldzamer werd,
doch in den laatsten tijd blijkbaar weer in de mode komt, maar hier nog steeds met
het vreemde woord ‘tandem’ werd genoemd.
Ook mijn dochter wenschte natuurlijk mee te doen aan de nieuwe mode en verraste
ons onlangs door op zoo'n voertuig de reis te maken van Utrecht naar Den Haag. En
nu was het tevens een verrassing voor mij te vernemen, dat ze onderweg op
verschillende plaatsen den uitroep had vernomen: kijk jongens, een ‘tweefiets’.
Laat ons nu dit korte teekenende echt Nederlandsche woord eens vasthouden. De
‘tandem’ was bijna vergeten. Laat ons nu dien naam ook vergeten en het
tweepersoonsrijwiel onder den nieuwen naam ‘tweefiets’ weer welkom heeten.
Dus in de aanstaande vacantie uitstapjes op de ‘tweefiets’.
R.

Hoofdbestuur
Verkort Verslag der Hoofdbestuurs-Vergadering op 27 Juni 1936.
*) Nader verneem ik, dat het woord ‘fiets’ ontstaan is uit een vooral in het oosten des lands
indertijd gebruikte afschuwelijke verbastering van het Fransche ‘velocipède’, luidende
‘fiesepee’. Niettemin is het thans ingeburgerd als gebruikelijke benaming voor het rijwiel
(letterlijke vertaling van het Duitsche ‘Fahrrad’?) in onze spreektaal.
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Aanwezig: P.J. de Kanter, Algemeen Voorzitter, Ph. C.A.J. Quanjer, Alg. Seer., F.
Reysenbach, Alg. Penningm., Mr. W.J.L. van Es, Mr. Dr. F.L.J. van Haaren, S.G.J.L.
Baron van Fridagh, H. Ferguson, K.E. Oudendijk, Jhr. E.J.M. Wittert.
Afwezig met kennisgeving: Prof. Dr. G. Besselaar, O.L. Helfrich, J.S.C. Kasteleijn,
M.J. Lauwerijs, J.N. Pattist en J.W. Roessingh van Iterson.
Afwezig zonder kennisgeving: Dr. H.W.E. Moller, J. Joosen, M.J. Liesenborghs,
Mej. Dra. M.G. Schenk, Mr. W. Thelen en R. Zuyderhoff.
1. De heer F. Dekker heeft ontslag genomen als alg. penningmeester. Met
gebruikmaking van art. 14 lid 4 der wet is als zoodanig voorloopig aangewezen de
heer F. Reysenbach. Met algemeene stemmen wordt het voorstel, den heer Reysenbach
tot algemeenen penningmeester te benoemen, aangenomen.
Het ontwerp-jaarverslag wordt met een kleine wijziging goedgekeurd.
2. De rekening en verantwoording van den Alg. Penningmeester over 1935 wordt
op voorstel van den Voorzitter van de dagorde afgevoerd, aangezien deze nog niet
voor de behandeling gereed is.
3. Het Hoofdbestuur bepaalt zijn houding ten opzichte van het Friesch. De
vergadering vereenigt zich met de strek-
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king van een aangeboden artikel voor Neerlandia over dit onderwerp, opgenomen
in dit nummer.
4. Het voorstel van het Dag. Bestuur tot overneming van het fonds ‘Comité
Nederlandsche Kinderen in den Vreemde’, wordt met algemeene stemmen
aangenomen. Van dit kapitaal zal zoo mogelijk alleen de rente ten bate van het werk
van het A.N.V. gebruikt worden.
5. Aan den heer B. Kok is voor het studiejaar 1936/'37 de studiebeurs uit het legaat
van Mej. v.d. Linden toegekend.
6. Prof. Dr. G. Besselaar wordt tot afgevaardigde van het A.N.V. in de Commissie
van Bijstand van de ‘Stichting Landverhuizing Nederland,’ benoemd.
7. Het H.B. verleent den heer Drs. W. Goedhuys op zijn verzoek eervol ontslag
uit zijn betrekking van administrateur ingaande 1 Juli 1936.
De Alg. Secretaris zal voortaan ook de administratie voeren; de betrekking van
administrateur wordt derhalve niet meer vervuld.
8. Over de vertooning van de K 18film in Suriname, Curaçao en het buitenland
geeft de voorzitter eenige inlichtingen, naar aanleiding van onderhandelingen, gevoerd
met de Polygoon.
9. De voorzitter geeft thans den heer Oudendijk gelegenheid zijn voordracht over
‘Het Wilhelmus’ te houden.
De aanwezigen waren door de met vuur en liefde uitgesproken rede zeer onder
den indruk en nadat met diepe ontroering het geheele Wilhelmus uit het hoofd
voorgedragen was, ontving de heer Oudendijk van allen toejuiching.
De voorzitter geeft den heer Oudendijk in overweging zich met een uitgever in
verbinding te stellen, daar algemeen de wenschelijkheid werd ingezien, dat één
exemplaar van zijn rede in iedere school aanwezig zou zijn.
10. De heer Wittert vraagt de aandacht voor het overmatig gebruik (misbruik) van
het Wilhelmus bij allerlei gelegenheden.
De voorzitter geeft, in verband met de bespreking over dit onderwerp, in
overweging, om dit punt op de dagorde van de volgende H.B.-vergadering te plaatsen.
Het D.B. zal trachten te voren een nota over dit onderwerp aan de leden van het
Hoofdbestuur te zenden.
De voorzitter sluit om 5 uur de vergadering.
DE KALENDER GROOT-NEDERLAND 1937
is in vergevorderden staat van voorbereiding. Bestellingen voor het
buitenland kunnen reeds tegen September a.s. worden uitgevoerd.

Afdeelingen
Dr. C.P. Burger †
De 29 Mei te Amsterdam overleden Dr. Burger is in de pers herdacht om zijn
wetenschappelijken arbeid; in 't bijzonder die van 1890-1923 als bibliothecaris der
gemeentelijke Universiteit, met welke veel omvattende taak hij zijn lang en werkzaam
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ambtelijk leven heeft besloten. Maar geestelijk bleef hij voortwerken, tot het einde
kwam.

Wij zijn hem nog een gedachteniswoord schuldig voor zijn trouw aan de beginselen
van het A.N.V,. waarvan hij een der oudste leden was. Op jaarvergaderingen en
congressen, uitgaande van ons Verbond of er verband mede houdend, was hij een
graag gezien medestrijder voor de verhooging der zedelijke, geestelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen Stam. En hij vond daarbij een grooten steun in zijn
vrouw, mevr. A.B. Burger-Suringar, een even geestdriftig Verbondslid, naar wie in
het bijzonder uitgaat onze deelneming met het verlies, dat de familie, de wetenschap
en het Verbond door het heengaan van haar echtgenoot lijdt.
Dankbaar herdenken wij hem nog als bestuurslid, later als voorzitter onzer afdeeling
Amsterdam, die hij mede tot bloei heeft gebracht.
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's Gravenhage en omstreken
Op uitnoodiging van het Bestuur der Freule-Elias-Stichting bracht een aantal leden
der Afdeeling onder leiding van den ondervoorzitter, Ir. J.F. van Hoytema, op 4 Juli
j.l. een bezoek aan de vezeltentoonstelling in het Menangkabouwsche huis aan de
verlengde Mient. Wat bij deze belangwekkende tentoonstelling vooral de aandacht
trok, was de bewerking van verschillende vezels.
***
Op 11 Juli j.l. maakten 34 leden der Afdeeling een autotocht naar Schoonhoven en
Loevestein. Te Schoonhoven werd het gezelschap opgewacht door het A.N.V.lid
den heer H.A. Schreuder Sr., onder wiens leiding achtereenvolgens de zilverfabriek
van de firma Hooykaas en de Bartholomeuskerk werden bezocht. Hierna begaf men
zich naar het stadhuis, waar burgemeester A.M. Nieuwenhuisen de deelnemers aan
den tocht met een welkomstrede ontving. De secretaris der Afdeeling beantwoordde
deze toespraak. In zijn antwoord wees hij er op, dat het Verbond zich ten doel stelt
de stambelangen te behartigen en ook aandacht wijdt aan het eigen land. Vandaar
deze tocht. Na een gemeenschappelijken koffiemaaltijd, waarbij de burgemeester
van Schoonhoven en de heer Schreuder als gast aanzaten, vertrok het gezelschap
naar Gorinchem, van waar per motorboot naar Loevestein werd gevaren. Daarop
volgde de bezichtiging van het om zijne talrijke herinneringen aan historische
personen en feiten vermaarde slot. Over Gorinchem en Rotterdam reisde men in
opgewekte stemming naar Den Haag terug.

Zeeuwsch Vlaanderen
Zeeuwsch-Vlaanderen kon voorheen niet profiteeren van de extra-treinen tegen
verlaagd tarief, die des zomers van Vlissingen uit loopen: de uren van vertrek en
aankomst waren op een zoodanig tijdstip, dat er geen verbinding was voor de
bevolking van Zeeland-aande-andere-zijde-van-de-Westerschelde.
Nu door de Nederlandsche Spoorwegen goedkoope vacantiekaarten worden
verkrijgbaar gesteld, die het mogelijk maken voor heen- en terugreis twee dagen te
gebruiken, heeft de Afdeeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van het A.N.V. de aandacht
der Spoorwegen gevestigd op het nut dat deze ‘bijzondere vacantiekaarten’ ook voor
Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen hebben, wijl hierbij de uren van vertrek en aankomst
zoodanig kunnen worden gekozen, dat daarop van Zeeuwsch-Vlaanderen uit
aansluiting kan verkregen worden.
Door samenwerking van de Nederl. Spoorwegen en den Prov. Stoombootdienst
op de Westerschelde is op ons voorstel tevens verkregen, dat men reeds in
Zeeuwsch-Vlaanderen (te Breskens, Terneuzen en Walzoorden) zijn ‘bijzondere
vacantiekaart’ kan nemen, die zoowel voor boot als trein geldig is; zoodoende kan
men met één reisbiljet de geheele reis maken.
Dit is de eerste maal, dat hiertoe de gelegenheid wordt geboden; steeds moesten
trein- en bootreis afzonderlijk worden betaald, hetgeen de kosten van de reis ook
sterk verhoogde. Het is te hopen, dat voor de gewone vacantiekaarten e.d. in de
toekomst een soortgelijke regeling wordt getroffen; zij moet aan de Nederl.
Spoorwegen een veel grooter vervoer van en naar Zeeuwsch-Vlaanderen verzekeren.
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Dat op de goedkoope treinen, die in de zomermaanden des Woensdags van Vlissingen
uit naar Rotterdam en Amsterdam loopen, voor Zeeuwsch-Vlaanderen geen aansluiting
bestaat (door het vroege uur van vertrek en het late uur van aankomst), doet de vraag
rijzen of hier door het inleggen van een extra bootdienst niet iets te bereiken valt.
A.L.

Ingezonden
Zeeuwsch-Vlaamsche nooden
Met de zeer uitzonderlijke positie, die Zeeuwsch-Vlaanderen inneemt, wordt jammer
genoeg, niet altijd rekening gehouden. Tal van maatregelen, ook uit den laatsten tijd,
bewijzen zulks: aan den veerdienst Terneuzen - Vlissingen, die met den dag te
duidelijker zijn groot belang bewijst, werd de Rijksbijdrage ontnomen; de voorstellen
tot heffing eener Reisbelasting hielden al bitter weinig rekening met den eigenaardigen
toestand, die in Zeeuwsch-Vlaanderen door zijn ligging ontstaat; thans, nu een aantal
Rijkskweekscholen in den lande zal worden opgeheven, wordt van
Zeeuwsch-Vlaanderen een offer gevraagd zwaarder en grooter dan van eenig ander
deel des lands: de Rijkskweekschool te Oostburg, de Benige in heel
Zeeuwsch-Vlaanderen, wordt met den ondergang bedreigd....
Het is wel zeer te betreuren - en voor den Zeeuwsch-Vlaming een moedbenemend
verschijnsel - dat Zeeuwsch-Vlaanderen zijn achterstand bij andere deelen des lands
al grooter ziet worden. Van maatregelen, die dezen achterstand kunnen verkleinen
en die tegelijk bewijzen dat er met de positie van dit deel des lands wordt gerekend,
bemerkt men jammer genoeg niet heel veel....
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‘Onzes bedunkens heeft Zeeuwsch-Vlaanderen een onaantastbaar recht op een
uitzonderlijk welwillende behandeling van wege de hooge Landsregeering’, werd
dezer dagen in een pleidooi voor het behoud van de Rijkskweekschool te Oostburg
geschreven....
Niet ten onrechte heeft men aangev voerd, dat in dit geisoleerde deel des lands
het opheffen van de eenige Rijkskweekschool wordt gevoeld als een miskenning van
de rechten op een volledig aandeel in de Nederlandsche cultuurrechten, die juist in
dit grensgebied wel dubbel mogen gelden.
‘Nederland beseft nimmer voldoende, welk een zeer uitzonderlijke positie
Zeeuwsch-Vlaanderen zoo in geografisch, economisch als cultureel opzicht in het
Nederlandsche staatsbestel inneemt’. Aan die uitspraak van vooraanstaande Zeeuwen
mag wel worden herinnerd, daarbij tevens aandacht gevraagd voor wat zij met
betrekking tot het opheffen van de Rijkskweekschool te Oostburg als hun meening
uitspraken: ‘Dit moet verhoed worden. Het zou een onheil en een nationale fout
tevens zijn, zoo dit geschiedde’.
A.L.

Mededeelingen
Neerlandia 40 jaar
De vorige maand werd Neerlandia veertig jaar, want het zag in 1896 op den
Guldensporenslagdag het levenslicht te Gent en werd ten doop gehouden door
Hippoliet Meert, die ook ten opzichte van ons Maandblad pioniersarbeid heeft verricht.
Het is niet aan ons vast te stellen, in hoeverre het in die veertig jaren zijn taak als
wekker van stamgevoel en propagandist der Grootnederlandsche gedachte heeft
vervuld. Bijzondere reden om te juichen bij dit kroonjaar is er niet, nu het Verbond
nog altijd de gevolgen van de crisis ondervindt en nieuwe groei en bloei op zich laten
wachten. Maar dat Neerlandia zich ondanks den ongunst der tijden heeft gehandhaafd
en verbindingsschakel, tusschen de deelen en de leden van het Verbond is gebleven,
is niettemin reden tot verheuging en geeft de redactie vertrouwen genoeg om het
maandblad te blijven dienstbaar maken aan de verhooging van het stambewustzijn
in en buiten Nederland.
Dat leden van de Afd. 's-Gravenhage, 11 Juli op een zomeruitstapje te Schoonhoven
bijeen, den secretaris der redactie een telegrafischen gelukwensch zonden op
Neerlandia's toch heuglijken verjaardag bewijst het medeleven van leden met wat
des Verbonds is.
Het deed ons deugd.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Mej. Ir. A.G. Kroese, Gep. Conservatrice
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Techn. Hoogeschool,
Kapelplein 1a,

's-Gravenhage.

A. Liebenthal, Ruychrockl. 157,

's-Gravenhage.

I.J. de Bert, Lovenschestr. 174,

Tilburg.

B.v.d. Giessen, Rozenlaan 137b,

Hillegersberg.

Opg. door den heer A.
Walrave,

's-Gravenhage.

Mr. L.W.G. Scholten, J.W. Frisostraat 30,

Utrecht.

Opg. door den heer J.N. Pattist, 's-Gravenhage.

Groep Nederlandsche Antillen.
Dr. P.H. Hartz, Patholoog Anatoom,

Willemstad (Curaçao).

Opg. door den heer W.R.
Plantz,
J. Bouman, Hoogstraat 53,

Willemstad (Curaçao).
Willemstad (Curaçao).

Opg. door den heer J.R. de Willemstad (Curaçao).
Wit,
Luit. A.J.G. Boutmy,

Willemstad (Curaçao).

L. van Dongen,

Emmastad (Curaçao).
Beiden opg. door het Bestuur van
Groep Ned. Antillen.

Groep Nederlandsch-Indië.
Dr. H.H. Cohen, Arts, Sultan S.M.A. weg, Medan.
J.C. Endert, Agent Ned. Ind. Handelsbank, Manggalaan, Medan.
J.C. van der Tak, Proc. Fa. Termeulen,
Nieuwstraat 1,

Medan.

L.H. Maertens, Leider N.V. Revi Mij.,
Electriciteitsweg 13,

Medan.

Jhr. L.C. de Jong van Beek en Donk,
t/k. Deli Batavia Mij., Padang Brahrang. Postk. Medan
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Sumatra's Oostkust.
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Groep Suriname.
N. Seute, Gravenstr. 81bov., Paramaribo.
J. Mittemeyer, Zendeling Evangelische Broeder Gemeente, Paramaribo.
Beiden opg. door het Bestuur van
Groep Suriname.

Groep Vlaanderen.
Hektor Bonabot, Rozendalstraat 174, Vorst bij Brussel.
Walter Van Grembergen, Kapittelstr. 28,
(Koffiehuis ‘Erasmus), Anderlecht-Brussel.
Beiden opg. door het Bestuur van Tak
Brussel.
Mr. M. Van de Kerckhove, Advocaat, Oude Kasteelstraat 25. Kortrijk.
Opg. door den heer H. Christiaen,
Kortrijk.
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Zegenbede voor de Koningin
J.P.J Wierts
Tot U smeeken wij O Heer; Zie ge - na- dig
Wil Haar leiden aan Uw hand, Tot groot heil van
op Haar neer. Ze-gen on - ze Ko - nin - gin,
't va der - land. Blift haar troost en toe - ver - laat,
On - ze moeder, s lands Vor- stin! Schenk haar
Tot haar uur van schei-den slaat. Wil onz'
wijs-heid, kracht en moed, Ze - gen haar in
beê ver- hog- ren, Heer, Zie ge - na- dig
o - ver- vloed! Ze - gen haar in o op Haar neêr! Zie ge - na- dig op
ver- vloed!
Haar neêr!
a- men!

Ter gelegenheid van den 56sten verjaardag van Neerlands Koningin geven wij een
afbeelding van een harer jongste en mooiste portretten benevens den tekst en de
muziek van de Zegenbede voor de Koningin, welke op 4 Juni j.l. op het Plein te
's-Gravenhage onder leiding van den 70-jarigen toondichter werd uitgevoerd door
een koor van 1200 dames en heeren met begeleiding van harmonieorkest.
Deze uitvoering werd met veel succes op denzelfden dag gegeven, dat in het
Haagsche rosarium het gedenkteeken voor wijlen Hare Majesteit Koningin Emma
met groote plechtigheid werd onthuld.
Het lied is geschreven zoowel voor één stem als voor unisono-koor met piano-,
orgel- of koperbegeleiding en voor gemengd koor a cappella.
Inlichtingen over het recht van uitvoering verstrekt de heer J.P.J. Wierts,
Wilhelminastraat 8, Den Haag, gaarne.
Wij danken hem voor zijn bereidwilligheid dit koraal voor Neerlandia af te staan.
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Afdeeling Boekverspreiding
Telefoon no. 112508, Postrekening 149431.

De 5000ste Kist
Van half Mei tot half Augustus werden 149 kisten verzonden, (sedert 1 Januari 379).
Daaronder was de 5000ste kist sedert de oprichting van de Boekencommissie op 18
October 1902.
Van de 149 kisten waren bestemd voor:
Onze onderafdeeling te Antwerpen 92 stuks, voor de VLOK te Kapellen 5, de
Nederl. Afdeeling van de Société Polyglotte Verviers 1 en de Gustaaf Adolfschool
te Mechelen 1 kist onderwijsboeken. 9 Evangeliehuizen in Vlaanderen ontvingen
elk een kist boeken en tijdschriften. Naar Zuid-Afrika gingen er 3, t.w. aan het hoofd
van de Hoërskool te Vryheid, Natal 1 en den Vryheidsbond te Pretoria 2. De
Nederlandsche Bond in Duitschland ontving 18 kisten met eenige duizenden
onderwijsboeken. De 3 lichtschepen op de kust: ‘Maas’, ‘Noordhinder’,
‘Terschellingerbank’ ontvingen 7 kisten leesstof.
Voorts verzonden wij naar zeemanshuizen te Rotterdam 10 kisten en aan den
Vlootpredikant te Vlissingen 3.
Het verzenden van pakjes tijdschriften aan Ned. Vereenigingen in het buitenland,
zeemans- en militaire tehuizen vond geregeld voortgang.
Aan heit Roode Kruis Ziekenhuis, het Diaconessenhuis ‘Bronovo’ en het
gemeenteeziekenhuis, te 's-Gravenhage zonden wij tezamen een 100-tal kalenders,
welke een boekhandelaar daar ter stede welwillend te onzer beschikking stelde.
Wisseling van personeel was oorzaak dat de ophaaldienst in de stad niet zoo vlug
en zorgvuldig geschiedde als anders. Wij verzoeken degenen, die steeds zoo
welwillend leesstof afstaan, ons telefonisch of schriftelijk in kennis te stellen, wanneer
de wagen niet geregeld bij hen aan huis komt. Het verzuim kan dan worden hersteld.
Wij blijven onze leden en lezers opwekken, om ons niet alleen met een bijdrage
te steunen, maar ook maandelijks leesstof ter beschikking te stellen.
FRED. OUDSCHANS DENTZ,

Nationaal-Historisch Toerisme
Van de Nederlanders, die in Zwitserland hebben gereisd, hebben verreweg de meesten
de Vierwaldstättersee bevaren en rondgereden. Zij hebben aldaar eenige van de
historische of legendarische plekken van den vrijheidsstrijd der centrale kantons
bezocht: de Rütli, de markt te Altdorf, de Tellsplatte en de hohle Gasse bij Küssnacht.
Een gevoelige snaar van hun gemoed heeft meegetrild met de romantiek van dezen
opstand, waartoe één enkele niets ontziende durver den stoot gaf, welke duizenden
wanhopigen bewoog, de niet meer te stuiten kracht van de vrijheidsoorlog te
ontwikkelen.
Hoeveel Nederlanders hebben de historische plekken bezocht van den vrijheidsstrijd
van hun eigen volk? Die strijd is niet minder romantisch dan die van de Zwitsers en
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de herdenking ervan moet den Nederlander nog veel dieper aangrijpen, want het was
hier ons eigen volk, dat zich in den ongelijken strijd op leven en dood waagde. Welk
een waagstuk verrichtten die luttele Watergeuzen en die enkelingen als Jan Koppelstok
en Rochus Meeuwiszoon, toen zij den stoot gaven tot onze eigen vrijheidsoorlog!
Maar hoeveel van de wekelijksche uitstapjes van de zoo talrijke automobilisten,
hoeveel van de zomer-, Paasch- en Pinksterreisjes gelden Den Briel?
Honderdduizenden Nederlanders bezochten het graf van Napoleon, het graf van
Karel de Groote, den grafkelder van de Habsburgers. Wie van hen heeft ook het graf
en de stervensplek van onzen grooten Zwijger bezocht? Of de monumenten, opgericht
ter eere van zijn broeders, dáár waar zij hun bloed gaven aan ons volksbestaan?
Talrijke Nederlanders bezochten de Wartburg, Fontainebleau, de Tower, de
Conciergerie en zoovele andere gebouwen, die in de geschiedenis van andere landen
een rol hebben gespeeld. Hoevelen bezochten het slot Loevestein, dat èn aan het
begin, èn aan het eind van
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onzen geweldigen strijd om het bestaan en onzen verwonderlijken opbloei in zestiende
en zeventiende eeuw, zulk een groote rol speelde in de nationale geschiedenis?
Wij zijn door inlichtingen van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg eenigszins
in staat, deze vragen te beantwoorden.
Aantal 1928
bezoekers

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Prinsenhof 14.380 13.742 16.467 16.050 13.763 44.759 82.197 22.131
Delft
Mon.
6.344
Heiligerlee

7.177

6.867

6.018

6.794

8.568

6.542

4.531

Slot
8.431
Loevestein

12.040 11.290 10.619 10.181 12.136 12.571 9.642

De jaren 1933 en 1934 maken voor het Prinsenhof, waar Prins Willem I woonde
en waar hij vermoord werd, een bij uitzondering fraai figuur. In 1933 werd zijn
geboorte herdacht, in 1934 werd Delft zeer druk bezocht in verband met het overlijden
van Koningin Emma en Prins Hendrik. Het aantal bezoekers in 1935 is, vergeleken
bij de jaren vóór 1933, niet onbevredigend. Maar groot is het niet. Zeker niet als men
ernaast plaatst het aantal personen, dat eenige, meer in het centrum van vertier gelegen
monumenten bezoekt. De Gevangen Poort in Den Haag trok in dezelfde jaren 40 à
55 duizend bezoekers jaarlijks, de ruïne van Brederode zelfs nog iets meer.
Loevestein en Heiligerlee geven bedroevend kleine getallen te zien. Nòg
bedroevender is het bezoek aan het monument, ter eere van de op de Mookerheide
gesneuvelde Hendrik en Lodewijk van Nassau geplaatst in de Ned. Herv. kerk te
Heumen. Het werd in 1934 bezocht door.... 91 personen, en in 1935, toen een
Christelijke Oranjevereeniging er een bezoek bracht, door 188 personen. Toch ligt
het niet ‘veer weg’: slechts luttele kilometers - wij meenen 5 - verwijderd van den
beroemden Plasmolen, waarheen duizenden en duizenden, met auto, met reiswagen,
met fiets of wandelend, heentrekken. Het ligt hoogstens 20 kilometer van Nijmegen.
Het ligt even buiten de route, welke dagelijks door talrijke toeristen om het
natuurschoon van de Groesbeeksche bosschen en de Mookerschans wordt bereden.
Hoevelen van hen - van wie sommigen wellicht bij Waterloo, Leipzig, Yperen of
Verdun de slagvelden hebben bezocht - realiseeren zich, dat daar ons volksbestaan
is verdedigd en duur betaald!
Volgens particuliere opgaaf gaat het bezoek aan de Noorderpoort en de Groote
Kerk in Den Briel de 5000 per jaar niet of nauwelijks te boven.
Men denkt niet aan onze historische plekken gronds. Men wordt er niet op attent
gemaakt. Belangstelling zou er, in dezen tijd van oplevend nationaal gevoel, zeker
kunnen zijn. Maar van de meeste toeristen moet de belangstelling gewekt worden.
Men moet hen eraan herinneren, dat die gedenkplaatsen er zijn en welke plaats zij
in onze vaderlandsche geschiedenis innemen. En bovenal, men moet hun vertellen,
hoe zij die ‘afgelegen’ plaatsen als Den Briel en Loevestein, als het hartje van het
door verkeerswegen omringde, maar niet meer doorsneden Delft, als Heumen en de
Mookerheide, als Heiligerlee, moeten bereiken. Dan zal het blijken, dat een bezoek
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aan al die gewijde plaatsen weinig moeilijkheden en veel genot van natuurschoon
onderweg medebrengt.
Voor toeristen-instellingen, voor scholen en andere ontwikkelingsinstituten, voor
nationale organisaties ligt hier een terrein braak: de aanmoediging en bevordering
van het nationaal-historisch toerisme.
P.

Naschrift der Redactie.
Met toe- en instemming nemen wij deze beschouwing uit de Economisch-Statistische
Berichten over. Het verwijt van den schrijver is gerechtvaardigd en het is goed dat
op de genoemde gedenkwaardige plaatsen de aandacht wordt en blijft gevestigd,
maar dan moeten ze ook gemakkelijk toegankelijk worden gesteld. Waarom b.v. is
de Nieuwe Kerk te Delft niet elken dag te bezichtigen?
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Nederlandsch kerkhof te Kasima-bazaar. (Maurits Wagenvoort De Nederlanders in Noordelijk
Voor-Indië.)

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
XLII. (Slot.)
Vele nog leesbare opschriften zijn reeds geruimen tijd geleden verzameld in de ‘List
of inscriptions on tombs or monuments in Bengal’ van C.R. Wilson 1896. (Indian
monumental inscriptions in Bengal. Vol. I). De lijst is echter volgens den schrijver
onvolledig. De meeste Nederlandsche overblijfselen vindt men te Zjinsoera. Wilson
vermeldt in de eerste plaats een aantal wapenborden, opgehangen in het voormalige
Hollandsche kerkje aldaar, reeds vroeger besproken, (zie blz. 33). Onder die
wapenborden is wel het belangrijkste dat van George Louis Vernet, oud-directeur
van Benggala, overleden 13 December 1775, omdat hij tenminste een van die mannen
is geweest, die, ook zonder groote machtsmiddelen, nog krachtig voor de
Compagniesbelangen durfde opkomen, al gaf het dan ook niet veel meer.
Vernets naam wordt ook herdacht in een medaillon, geplaatst boven den oostelijken
ingang van het kerkje, waarvoor hij een torenspits heeft laten bouwen, die echter
door storm vernield is.
Verder vindt men aldaar de wapenborden van Vernets opvolger Versélwel Faure
en van diens echtgenoote, in 1770, zeer kort na Faures dienstaanvaarding, beiden
aan de pokken gestorven.
Van het Nederlandsche kerkhof te Zjinsoera zijn in de lijst 44 grafschriften
opgenomen; het oudste is van 1743 en betreft Cornelius de Jonge, ‘in leven
gedesigneerd directeur dezer Directie’. Een groot aantal zijn van betrekkelijk jongen
datum, uit de 19de eeuw. Ook van de grafschriften uit de 18de eeuw, hoewel
betrekking hebbende op zuivere Nederlanders, zijn er verscheidene in het Engelsch;
zelfs dat van de weduwe van Vernet, den man die nog hooghartig genoeg geweest
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was om tegen den Engelschen directeur nooit Engelsch te spreken. Ook zelfs dat
kerkhof bewijst de karakterloosheid van velen dier Hollanders!
Volgens Maurits Wagenvoort is het oudere Nederlandsche kerkhof te Zjinsoera
al in den Compagniestijd opgeruimd; waarschijnlijk wegens plaatsgebrek; op dat
vroegere kerkhof moet gestaan hebben een prachtig mausoleum voor den directeur
Maarten Huisman (1683-1685); dat is evenwel bij die ge-
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legenheid nog niet opgeruimd, maar door een van zijn opvolgers ingericht als
kruitmagazijn. Men sprong in dien tijd raar om met de graven!
Te Koringa - bij Zjapra - staat op het Ned. kerkhof nog een buitengewoon rijk
mausoleum voor Jacob van Hoorn, opperhoofd van Patna, overl. 26 Juni 1712, dus
nog uit den goeden tijd. In tegenstelling met dit praalvertoon, luidt het opschrift niet
anders dan: ‘J.V.H. Obiit 26 Juni. A.D. 1712’.
Van de overige Hollandsche graven daar zijn blijkbaar de opschriften verdwenen.
Wilson vermeldt in zijn opgave ten minste alleen het graf van Van Hoorn*).
Ook van de Hollandsche begraafplaats te Kasima-bazaar heeft Wagenvoort een
paar mooie afbeeldingen gegeven; hij telde er nog 21 graven; maar er moeten er meer
geweest zijn. Slechts 5 droegen nog namen, geen van alle voor de geschiedenis der
nederzetting van belang. In de ‘List of “inscriptions” is dit kerkhof vermeld als de
“Old Dutch cemetery, Kalkapur, Murshidabad”; de schrijver noemt daarin 6
grafschriften, maar een daarvan is, naar den naam te oordeelen, van een Deen; dat
klopt dus geheel met Wagenvoorts mededeeling.
In Noordwestelijk Voor-Indië, te Soerate, Barotsj, Ahmedabad, zijn de Hollandsche
graven ook nog talrijk. Evenals in den Noordoosthoek zijn het ook hier meest trotsche
mausoleums in Moorschen stijl, indrukwekkend en geweldig. Maar de meeste namen
zijn onleesbaar geworden of geheel verdwenen.
Te Soerate noemde ik reeds (zie blz. 126) het trotsche grafmonument van Van
Reede tot Drakesteyn, dat verreweg het belangrijkste is. Het is een koepelgebouw
van twee verdiepingen, steunende op zware kolommen, zich openende in sierlijke
bogen. Maar het verkeert in verwaarloosden toestand; de kunstig gesneden Moorsche
ramen in den binnenbouw zijn op één na verdwenen, en het overgeblevene bevat
niets meer van het veelkleurige glas, dat eertijds een rijk licht naar binnen moet
hebben gelaten; de schilderingen al fresco zijn grootendeels gewit; de wapenschilden
zijn verdwenen en de grafkelder is ledig. Waarschijnlijk zijn hier inlandsche
grafschenners aan het werk geweest.
Daar binnen hangt nog Van Reedes grafbord, wit op zwart geschilderd;
vermeldende zijn naam, titels en waardigheden en zijn sterfdag.
Eigenaardig is, dat in dezen graftempel ook de grafschriften te vinden zijn van
een paar personen, die met Van Reede niets te maken hebben gehad, en op andere
plaatsen begraven zijn; dat van ‘De Eerbaare Deugtrijcke juffrouw Magdalena Hayers,
In Haer Leven Huisvrouwe van D.E. Hr. Directr. Paulus Croocq, overleden Adi 29
November Ao. 1642, sijnde oudt 27 Jaren’.
Haar echtgenoot is een dier vele krachtige figuren van meer bescheiden rang
geweest, die de Compagnie groot hebben gemaakt, zonder daarom bijzonder in het
oog te vallen.
In dien tempel is ook het grafschrift te lezen van Paulus de Roo van Aldewelt
(Alderwereld?), in leven ‘Commissaris van Wegens de belangen der Vereenigde
Nederlandse geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie in Souratta, en langs de Custe
*) Als een bijzonderheid moge ik nog mededeelen, dat dezer dagen een in Voor-Indië wonende
Nederlandschedame, Mevrouw den Hertog - Bartelink, in een brief aan het Hoofdbestuur,
van dezen grafkoepel met grafsteen melding heeft gemaakt. Zij heeft dat kerkhofje persoonlijk
bezocht. Uit dat schrijven blijkt, dat het tijdens Wagenvoorts bezoek reeds in verwaarloosden
toestand verkeerend kerkhof, nadien nog zeer geleden heeft door een aardbeving.
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Mallabar, mitsgaders Geëligeert Gouverneur van het weijt uijtgestreckte Eyland
Ceylon’, overleden 9 Aug. 1695.
Verder vermeldt Wagenvoort nog onder de grafschriften te Soerate die van ‘Bastina
Theodora D. le Boucq, gemaline van den E.E. Agtb. Heer Jan Schreuder. Directeur
en Oppergebieder van wegens den Staat der Vereenigde geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie in de Rijken van Goa, Souratta en Hindoestan, met den aankleve van
dien’, (later gouverneur van Ceilon, een zeer verdienstelijk
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krachtig man, naar wiens goeden raad de Hooge Regeering te Batavia niet heeft
willen luisteren, en die toen het misliep, door die regeering tot zondebok gemaakt is
voor haar eigen fouten en tekortkomingen), overleden den 7 Mei 1743; en uit een
lateren tijd dat van ‘Christina Hendrietta en Geertruida Cornelia, dochters van den
boekhouder en Eerste beswooren klercq van Politie Abraham Leopoldus Bratiaan’,
overleden 29 Nov. 1787 en 12 Sept. .... (jaartal ontbreekt). Als het laatste Hollandsche
grafschrift noemt hij dat van Hendricus Sissingh, eersten geneesheer van de Nederl.
O.I. Comp. van het jaar 1801. De latere zijn in het Engelsch*).
Ook Barotsj heeft nog een Hollandsch kerkhof, met verschillende mooie
grafmonumenten, die in vrij goeden staat verkeeren; evenals elders zijn hier vele
namen onleesbaar geworden; hetzelfde geldt voor Ahmedabad, waar een kleine groep
koepels en obelisken, op een hoogte gebouwd, de plaats aanwijst, waar onze
kooplieden begraven liggen. Zoowel te Barotsj als te Ahmedabad is alles wit gekalkt.
Bij de bespreking van Agra heb ik reeds vroeger, zie blz. 154, melding gemaakt
van het prachtige grafmonument van Jan Willem Hessing, oud-bevelhebber van den
burcht aldaar, als in dienst zijnde van den toen heerschenden Mahratta-vorst. In Agra
is het oude Hollandsche kerkhof verdwenen, maar enkele grafzerken zijn indertijd
opgegraven en overgebracht naar de begraafplaats van het Protestantsche
Sint-Paulskerkje. Het oudste grafschrift is van 1647 en heeft betrekking op Jan de
Boeck, in leven assistent; twee andere betreffen onderscheidenlijk Johan Tack, in
leven opperkoopman te Agra, overleden 11 Januari 1663, en zijn echtge noote,
overleden 19 October 1649; het laatste is dat van Pieter de Leeuw, in leven
boekhouder, overleden 29 Maart 1679.
Deze grafschriften worden, behoudens het laatste, ook genoemd door den
Engelschen schrijver E.A.H. Blunt in zijn ‘List of inscriptions on the christian tombs
and tablets of historical interest in the United Provinces of Agra and Oudh’.
Als een bijzonderheid omtrent de ridderlijke gezindheid der Hollandsche kooplieden
te Agra deelt Blunt daarin mede, dat in een tijdperk van groote oneenigheid tusschen
de Nederlandsche en Engelsche factorijen, dezen toch toestonden, dat de Engelsche
kooplieden Offley en Drake op het Hollandsche kerkhof hun laatste rustplaats vonden.
Veel omtrent die Nederlandsche graven in Voor-Indië heb ik, als gezegd, ontleend
aan artikelen van Maurits Wagenvoort, waarin hij onder meer heeft medegedeeld,
dat die graven tegenwoordig door de Engelsche regeering worden onderhouden. Ik
moge dit opstel besluiten met eenige treffende woorden, door dezen warmen
vaderlander, die de graven heeft bezocht, aan dit onderwerp gewijd.
‘Maar wederom’, schrijft hij, ‘vraag ik, of wij het niet aan onze nationale eer
schuldig zijn de graven, die ik bezocht heb, en de andere, die ik op mijn weg door
Indië hoop te bezoeken, zooals een vroom pelgrim de graven zijner heiligen bezoekt,
terug te vragen van de Engelsche regeering? Ik ben overtuigd, dat deze het wel zou
willen toestaan.
Het is haar allerminst een oneer, dat de Hollandsche natie haar macht heeft verloren.
Maar het is een schande, dat zij de gedenkteekenen harer vroegere grootheid, waar
*) Omtrent de grafsteenen en monumenten te Soerate bestaat een voor ons Nederlanders
merkwaardig boek ‘An account of the old tombs in the cemetrys of Surat’ van A.F. Bellasis.
C.S. Bombay 1868. Tot mijn spijt ben ik er niet in geslaagd inzage er van te verkrijgen; in
de bibliotheek van het Kon. Instituut voor Indische Land- en Volkenkunde, de Kon.
Bibliotheek en de daarbij aangesloten universiteits- en andere bibliotheken is het niet
aanwezig.
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die over de wereld te vinden zijn - en 't is waar, over geheel de Oostersche wereld
liggen zij verspreid! - laat vervallen. En die schande brandt ons te dieper in het
geweten, wanneer andere volken het de moeite waard vinden ze te onderhouden’.
F. DEKKER.
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Nederland
Nationaal Gedenkteeken
De teekening, die wij hierboven plaatsen, is het door den oud-luitenant-kolonel A.
Captijn ontworpen gedenkteeken, dat de ‘Oud-gemobiliseerde bezetting van het fort
Honswijk’ uit de eerste jaren van den wereldoorlog, bij de herdenking van haar
25-jarig bestaan in 1939 ter plaatse wil oprichten als uiting van kameraadschappelijke
eenheid. Het voorstel daartoe werd gedaan door bovengenoemden oud-commandant
op den Honswijksdag te Schalkwijk in Mei j.l. gehouden.
Het Poortgebouw zal een hoogte krijgen van 18 M., een breedte van 28 M. en een
diepte van 7 M. De middendoorgang wordt 11 M. hoog en 13 M. breed, de
zijdoorgangen worden 6 bij 3 M. welke in hun togen links een soldaten-, rechts een
matrozenkop zullen dragen. De muurvlakken er boven worden versierd met een
schetskaart van Nederland en een van zijn overzeesche gebieden (met
oorlogsopstellingen). De toogrand der middenpoort wordt versierd met het
Nederlandsche wapen, geflankeerd door de wapens der elf provinciën en der Indiën.
Het gedenkteeken zal ook op buiten- en binnenmuren opschriften dragen, in
herinnering brengend het vertrouwen van het Nederlandsche volk in zijn leger en
vloot. Binnen in de poort komen twee trappen en een groote zaal met terras erboven.
De voor- en achterkant van het poortgebouw zijn elkaars spiegelbeeld.
De kosten worden geschat op 75.000 gld. en de bedoeling der vereeniging is bij
den bouw vooral werklooze kameraden aan arbeid te helpen.
Het opschrift in de frontlijst heeft ook voor onzen tijd groote beteekeniss. Het
luidt:
EENHEID SAAMHOORIGHEID EN PARAATHEID TOT HANDHAVING EN
BESCHERMING VAN RECHT EN NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID.
Dringend verzoek aan onze leden ons de namen en adressen op te geven
van personen, die volgens hun meening in aanmerking komen om door
ons uitgenoodigd te worden als lid tot ons Verbond toe te treden.
Opgave aan den Alg. Secretaris, Laan 34, 's-Gravenhage.
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De Rijkskweekschool te Oostburg.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
heeft het Bestuur van Groep Nederland 25 Juli het volgende verzoekschrift gezonden:
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen:
het Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond, gevestigd
te 's-Gravenhage, Ruychrocklaan 94;
dat het met leedwezen heeft vernomen dat de Rijkskweekschool voor Onderwijzers
en Onderwijzeressen te Oostburg (Zeeuwsch-Vlaanderen), met ingang van 1
September 1936 zal worden opgeheven;
dat het heeft kennis genomen van het verzoekschrift van 9 Juli 1936 van het Comité
van Actie te Oostburg, waarin aan Uwe Excellentie wordt verzocht, niet tot opheffing
van genoemde Rijkskweekschool over te gaan;
dat het tevens heeft kennis genomen van de motieven, door genoemd Comité van
Actie aangevoerd tegen de voorgenomen opheffing van de Rijkskweekschool te
Oostburg;
dat het zijnerzijds beleefd onder de aandacht van Uwe Excellentie brengt dat
Zeieuwsch-Vlaanderen is een voorpost van de Nederlandsche cultuur in het Zuiden
des lands;
dat het van groot belang is voor ons vaderland dat deze vóórpost (zoo ver gelegen
van de overige deelen des lands, daarentegen grenzende aan België), zoo krachtig
mogelijk Nederlandsch zij;
dat het opheffen van genoemde Rijkskweekschool daaraan veel afbreuk zal doen;
weshalve het Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond
Uwe Excellentie eerbiedig verzoekt niet tot opheffing van de Rijkskweekschool voor
Onderwijzers en Onderwijzeressen te Oostburg (de eenige school van dien aard in
Zeeuwsch-Vlaanderen) te willen overgaan.
't Welk doende, enz.
(w.g.) PATTIST, Voorzitter,
(w.g.) ROESSINGH VAN ITERSON, Secretaris.

Vlaanderen
Een kultuurgids voor Vlaanderen en Noord-Nederland
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In deze reis- en vakantiemaanden zullen vele Vlamingen, zoowel als
Noord-Nederlanders, die in de Vlaamsche steden of op het platteland (dat niet zoo
plat is als men in het Noorden meestal meent) rondtoerden, ongetwijfeld weer eens
het gemis aan een goed reisboek voor Vlaanderen hebben gevoeld. Baedeker, Guide
Bleu, Grieben en wat al meer bevatten weliswaar veel algemeene gegevens en
bijzonderheden over de historische gebouwen en andere bezienswaardigheden van
de Vlaamsche gewesten, maar, afgezien dan nog van het feit, dat deze ‘gidsen’ in de
Duitsche, Engelsche of Fransche taal zijn gesteld, kunnen zij toch den ontwikkelden
Vlaming en stamgenoot niet bevredigen. Geen datum betreffende de
oorlogsgebeurtenissen, in de jaren 1914-1918, wordt ons daarin gespaard, maar
nergens wordt, het weze ook maar met één enkel woord, gewag gemaakt van het
bestaan van een Guido-Gezellemuseum te Brugge, het geboortehuis van Peter Benoit
te Harelbeke, het goed bewaard gebleven kasteel van P.P. Rubens te Elewijt, het
Emiel-Clausmuseum te Astene, de beteekenis van de Leiestreek voor de geschiekdenis
van de Vlaamsche letterkunde en schilderkunst, enz. Er is dus wel degelijk, op dit
gebied, in een duidelijke en sterk gevoelde leemte te voorzien en het zou, meenen
wij, misschien wel op den weg van den machtigen Vlaamschen Toeristenbond, zoo
mogelijk in samenwerking met het A.N.V. en de Nederlandsche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer, kunnen liggen om tot het samenstellen van een kultuurgids
voor het Nederlandsche Taalgebied in Europa (met inbegrip dus van
Fransch-Vlaanderen) over te gaan. Een dergelijk werk zou, ongetwijfeld, in breeden
kring, aftrek vinden.
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De aanblik onzer steden
Een onzer buitenlandsche vrienden, die het goed meent met de Nederlandsche
stambeweging, zeide ons dezer dagen, na een wandeling door het centrum van het
Vlaamsche Antwerpen: ‘Hoe wilt gij dat een vreemdeling, zelfs in de Scheldestad,
eerbied hebbe voor Uw taal en Uw volksaard, wanneer hij, gaande van het Centraal
Station naar de Groenplaats, op zijn weg wel duizend Fransche en honderd Engelsche
tegen slechts tien of twaalf Vlaamsche (of Nederlandsche) uithangborden en
winkelopschriften te lezen krijgt. U klaagt voortdurend over de Noord-Nederlanders
die, in de Vlaamsche steden, bij het betreden van een koffiehuis of een winkel, met
hun Fransch (meestal slecht Fransch, ik geef het toe, maar dan toch Fransch) uitpakken
en eerst later, wanneer blijkt, dat de toegesproken persoon eveneens beter vertrouwd
is met het Nederlandsch, van de gemeenschappelijke taal gebruik maken. De
Vlaamsche steden doen echter, door haar uithangborden, ten minste zoo Fransch
aan, als het in den grond Duitsche Luxemburg. Wie zijn taal door anderen wil zien
eerbiedigen moet beginnen met ze zelf niet in den achterhoek te duwen’.
Op deze redeneering is maar weinig te antwoorden tenzij misschien het volgende:
laat het Vlaamsch Ekonomisch Verbond en de andere groote Vlaamsche organisaties,
die toch vele honderdduizenden leden tellen en een ontzaglijke macht zouden kunnen
ontwikkelen, de handen uit de mouwen steken om, door rationeele werking - het
boykotmiddel niet uitgesloten - aan dezen beschamenden toestand een einde te stellen.
Het gelaat van onze steden heeft ook zijn beteekenis. Naar de trekken van dit gelaat
worden wij, door den vreemdeling, beoordeeld. En deze beoordeeling mag niet langer
meer een veroordeeling zijn.

Onze taal in Centraal-Afrika
De nieuwe regeering - het kabinet-Van Zeeland in zijn tweeden vorm - heeft, bij haar
aanstelling, plechtig beloofd, ten aanzien van de Vlaamsche verzuchtingen, van ‘een
edelmoedig begrijpen’ te willen getuigen, maar, tot dusver is nog niet gebleken of
deze belofte ook voor de Vlamingen geldt, die in de Congokolonie verblijf houden.
Men zou eerder geneigd zijn om 't tegendeel te gelooven. Zoo kwam ons ter oore,
dat aan zekere Vlaamsche ‘gebiedsadministrateuren’, onder bedreiging met
administratieve strafmaatregelen, verbod werd opgelegd bij het opstellen van hun
rapporten, van een andere taal dan de Fransche gebruik te maken.
Zeer onlangs nog werd een arts, bekend als Vlaamschgezind, bij het begeven van
een hoogere betrekking, waarop hij recht had, heel eenvoudig terzijde gesteld en
door een Pool en een Italiaan vervangen! Blijkbaar is het, in de oongen van zekere
hooggeplaatste Belgische koloniale overheidspersonen, nog steeds een niet te vergeven
schande, als Vlaming ook Vlaamschgezind te durven zijn.
Geen enkele taalwet wordt trouwens in de Congokolonie toegepast. Dit is immers,
praktisch, absoluut onmogelijk, aangezien de meeste ambtenaren volslagen
Nederlandsch-onkundig - om maar niet te zeggen anti-Nederlandsch zijn. Voor de
Vlaamsche gestudeerde jeugd zou, in Midden-Afrika, een uitgestrekt toekomstveld
open liggen, indien het niet voor negentienden bezet was door ééntalig-Fransche en
dus, als ambtenaren van een tweetaligen, ja zelfs drietaligen Staat, ongeschikte
elementen. De vernederlandsching van een aanzienlijk deel van het middelbaar en
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het universitair onderwijs in Vlaanderen heeft men, na lang tegenwerken, tenslotte
niet meer kunnen beletten, maar thans wil men de praktische waarde van deze
hervorming te niet doen door het versperd houden van de meeste toegangswegen,
leidende naar de hooge bestuursfuncties in het moederland en in de kolonie. Dat heet
dan eufemistisch: ‘edelmoedig begrijpen van de Vlaamsche verzuchtingen’.
Nederlanders, wilt gij den Vlamingen een ruggesteun zijn in hun
taalstrijd, spreekt dan in Vlaamsch-België zooveel mogelijk
Nederlandsch!
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De oude kanonnen van het fort Nieuw-Amsterdam in eere hersteld.

Suriname
Eerbied voor het verleden
Op vele plaatsen van den aardbol, waar onze voorouders zich blijvend of tijdelijk
hebben gevestigd, vindt men teekenen hunner vroegere aanwezigheid terug. Somtijds
in den aanleg van waterwerken, soms in dien van wegen, somtijds in den vorm van
begraafplaatsen. De tand des tijds is evenwel scherp en vooral onder de keerkringen
is door klimaatinvloeden en plantengroei veel van hetgeen eenmaal bestond, blijvend
aangetast en verloren gegaan. Tot de historische gedenkteekenen evenwel, die in den
regel het langst aan de genoemde vernietigende invloeden weerstand hebben geboden,
kunnen de plaatselijke versterkingen worden gerekend, die de oude Nederlanders in
zoo ruime mate overal hebben opgericht teer verzekering van de veiligheid van lijf
en goed.
Eenerzijds ligt dit hieraan, dat het materieel, waaruit forten en vestigingen werden
opgericht, in den regel wel van deugdelijke hoedanigheid moest zijn, anderzijds hield
men ook bij tegenspoed en zelfs juist dóór tegenspoed de beveiligde punten tot het
laatst toe in goeden staat.
Beschikt men in Zuid-Afrika, Ceilon, Java nog over een aantal en in de Molukken
zelfs nog een groot aantal dezer zoo duidelijk het verleden te voorschijn roepende
aarden en steenen herinneringen uit vroegere tijden, in Ned. Guyana is op dit gebied
weinig meer aan den bezoeker te toonen. Het kleine en gedeeltelijk ommantelde Fort
Zeelandia, nu feitelijk binnen de stad Paramaribo gelegen, maakt weinig meer den
indruk van een sterkte, hoewel het ontegenzeglijk een stuk geschiedenis
vertegenwoordigt en verdient in goeden staat te worden gehouden, zij het dan dat
het tegenwoordig dienst doet als gevangenis.
Anders is het gesteld met het Fort Nieuw-Amsterdam, gelegen aan de
samenvloeiing van de Suriname en Commewijne en ieder bezoeker van Suriname
bekend als de eerste plaats, waar van den vasten wal onze driekleur den vreemdeling
begroet. Dit onmiskenbaar strategisch punt, heeft bij de ver-
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dediging van de Kolonie altijd een hoofdrol gespeeld en eerst in 1907 werd dan ook
besloten tot ontruiming van de sterkte. Van den indruk, welken dit fort in zijn goede
dagen gaf, vindt de lezer een weergave in een door mij hier achter overgenomen
beschrijving van mr. J.J. Hartsinck. Dat tot in het laatste vierde deel der 19de eeuw
dit punt als belangrijk werd beschouwd, blijkt wel uit het feit, dat de grootste stukken
op dit oogenblik op de wallen aanwezig dagteekenen van 1876 (Armstrong) . Dit
begrip aanwezig moet eenigszins cum grano salis worden opgevat. Immers, toen het
Bestuur eenmaal had besloten tot ontruiming van de kazerne en het terugtrekken van
de bezetting, werd met harde hand een eind gemaakt aan alles wat eenigszins aan de
vroegere bestemming kon doen blijven denken. Niet alleen werden poorten en bruggen
verwijderd - de aarden wallen moest men wel in hun ouden aarden staat laten - maar
de groote kanonnen werden openbaar verkocht. De kleine stukken werkte men in
den grond en versterkte er het landingshoofd mede. De grootere werden door den
kooper ontdaan van alles wat waarde had en.... mede kon worden genomen. Echter
de kanonnen zelve bleken op geen enkele wijze te vervoeren, althans niet zóó, dat
dit vervoer niet de opbrengst van het metaal te boven zou gaan. Aldus vond kort
geleden de bezoeker van dit uitgestrekt fort nog op vele plaatsen de 101- en
50-ponders aanwezig, maarvraag niet in welken toestand. Gedeeltelijk begroeid,
sommige geheel, sommige voor een deel in den bodem verzakt, leverden deze oude
getuigen van den wil tot het verdedigen van de Kolonie tegen buitenlandsche invallen
een treurig beeld en gaven geen hoog denkbeeld van den historischen zin en van den
eerbied voor het verleden van dit deel van het Nederlandsche Rijk. Gelukkig is er
sindsdien een verandering ten goede gekomen.
Ingevolge den wensch van den tegenwoordigen Gouverneur, Zijne Excellentie Mr.
Kielstra, en met medewerking van de Vereeniging voor Nationale Feesten en de
Groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond zijn drie der zwaarste
kanonnen uit hun graf verheven en weder in batterij geplaatst op den wal, waar zij
eertijds stonden. Vanzelfsprekend vormt het geheel geen gevechtsbatterij; het zou
technisch en geldelijk onmogelijk zijn geweest deze in den ouden staat op te bouwen.
Echter kan uit bijgaande afbeelding blijken, dat de opstelling zoodanig is geschied,
dat dit deel van het fort den vroegeren indruk van verwaarloozing geheel heeft
verloren en dat deze drie kanonnen, naar wij hopen later gevolgd door meer, in hun
nieuwen staat getuigen van den eerbied van het tegenwoordige geslacht voor het
verleden. Een volk, dat zijn traditie verwaarloost, heeft geen toekomst. Dat deze
traditie door het Nederlandsche volk dikwijls is en wordt verwaarloosd, lijdt geen
twijfel. Moge het algemeen anders worden, en mogen de wallen van het Fort
Nieuw-Amsterdam in West-Indië evenals die bijvoorbeeld van het Fort Victoria op
Ambon in Oost-Indië, die tegenwoordig ook weer in den ouden staat zijn hersteld,
den indruk vestigen bij landgenoot en vreemdeling, dat Nederland zijn historische,
gedenkteekenen niet vergeet.
P. COOL.

Beschrijving van Guiana of de wilde kust in Zuid-Amerika
door Mr. Jacob Hartsinck (2de deel, blz. 565).
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Even voor dat men aan de Commewine nadert, gaat men voorbij twee Redouten, de
een, in 't Westen, genaamd Purmerend, onder 't Gouvernement van den Heer Mauritius
gesticht; de andere ten Oosten genaamd Leiden, ten tijde van den Heer Gouverneur
van der Meer, beide in een laag en verdronken Land opgeworpen. Op den hoek, aan
de Zuidzyde, daar de Rivieren Suriname en Commewine, haare Wateren ontlastende,
zich vereenigen, is het Fort Nieuw-Amsterdam gebouwd (zynde in den Jaare 1734
begonnen en in 1747 voltooid), wiens Vuur zich kruist met die
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van de gemelde twee Redouten. Dit fort beschermt de Ingangen van beide de Rivieren,
en voor hetzelve ligt een wyd uitgestrekte Modderbank, die zelfs niet toelaat dat de
werken met platboomde Vaartuigen den meesten tijd kunnen genaderd werden; gelijk
ook de overliggende Redouten Purmerend en Leiden, tusschen welke beide, de
Schepen door moeten, en by den minsten zwaay vast raaken, 't geen dikwyls gebeurt,
voor al als ze de Commewine open krijgen, waaruit altyd valwinden komen.
Deeze Fortres is een regelmaatige vijfhoek van Aardewerk, wel drie quartier uurs
in den omtrekt bestaande uit vijf Bolwerken met genoegsaam geschut van 24 en 18
eb bals voorzien; dezelve is omgeeven met extra breede Watergragten, en een bedekte
weg en glacis in welke drie places d'Armes of Wapenplaatsen zyn, waar van twee
de Rivier van Suriname en een de Commewine bestrijken, met behoorlyke traversen
of afsnydingen verstrekt, het glacis rust op een wal van Rotssteen onder water tegens
het wegzakken. Regt voor de punt, welke deeze Rivieren maaken, legt de de gemelde
Modderbank alwaar de Sluys in het glacis is gelegt om het water in de Gragten te
verversschen, en het omgelegen Land onder te zetten; van deze Sluis af tot aan de
Wapenplaats langs Suriname ligt een Battery met zwaar geschut voorzien. Binnen
deeze Fortresse zyn de Wooningen der Hoofd-Officieren en Casernen voor Soldaaten,
een Smeedery, Timmerloots, en genoegsaame Magasynen; als mede een Koorn Wind
Moolen, Kruitmagazyn, en een Regenbak van meer dan duizend Tonnen water.
Midden door het Fort loopt een weg beplant met Oranjeboomen, langs welke men
over een brug die over de Gragten legt naar de Societeits Kostgronden kan gaan als
mede na de Landingsplaats over een gegraven Kanaal, dat met een Winkelhaak in
de nabygelegene Kreek uitwatert, zo als in de nevensgaande, Grondtekening werd
aangewezen. De Standplaats van het gedachte Fort werd eertyds het TYGERSHOL
genaamd, zynde een zeer laage en Moerassige Grond.

Ned. Antillen
Van de groep
Woensdag 10 Juni hield Ds. W.J. van Lindonk te Willemstad voor de leden dezer
groep een lezing over de cultuurgeschiedenis van het Nederlandsche volk. De
Curaçaosche pers prees de belangrijkheid dezer voordracht, maar laakte de geringe
opkomst en weet die aan het weinig opgewekt vereenigingsleven der laatste jaren.
Onder leiding van den nieuwen voorzitter, Dr. Desertine, verwacht men een nieuwe
opleving.
In hetzelfde nummer van de ‘Amigoe di Curaçao’, waarin we over bovengenoemde
lezing een waardeerend verslag vonden, wordt ook met lof gewag gemaakt van het
optreden der voordrachtkunstenares Charlotte Köhler voor den Curaçaoschen
Kunstkring, wiens werkzaamheid op cultureel gebied mogelijk werd gemaakt door
samenwerking van verschillende vereenigingen, w.o. ook genoemd wordt de groep
Nederlandsche Antillen van het Alg. Ned. Verbond.
Moge haar bestuur voortgaan steeds meer stof te geven voor gunstige berichten
in Neerlandia over opgewekt Verbondsleven in de West.
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Nationale belangstelling
Van ons lid den heer H.E. Lampe te Oranjestad op Aruba ontvingen wij verschillende
afschriften van ontboezemingen in gebonden stijl, waarin hij uiting geeft aan zijn
vaderlandslievende gevoelens en zijn vereering voor ons Vorstenhuis. Op nationale
feestdagen is hij in de Westindische pers trouw op zijn post met een huldevers. Ook
bij het vertrek van Gouverneur Van Slobbe en de aankomst van diens opvolger,
Gouverneur Wouters, handhaafde hij die gewoonte, waarmee hij 't zijne weer bijdroeg
om den band tusschen Nederland en zijn Westindisch overzeesch gebied te versterken.
VOORZITTER GROEP NED.-INDIE.
Bij het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij met genoegen, dat
Dr. F.H. Visman, Lid van den Raad van Ned.-Indië het voorzitterschap
der Groep heeft aanvaard.
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Zuid-Afrika
Cornelia Margaretha de Wet †
Den 16den Juli overleed op bijna 80-jarigen leeftijd, op haar plaats Shema in den
Oranje Vrijstaat, Cornelia Margaretha Krüger, weduwe van den wereldberoemden
generaal Christiaan de Wet. Voor het Zuidafrikaansche volk is het heengaan van
deze ‘volksmoeder’, zooals zij genoemd werd, een groot verlies. Zij was het type
van een trouwe, vaderlandslievende, edele voortrekkersvrouw, gehard in den strijd
des levens, een ideale Afrikaansche.
22 Dec. 1856 werd zij op de plaats Middelpoort nabij Bloemfontein geboren en
trad op 17-jarigen leeftijd met den eenvoudigen boerenzoon Christiaan de Wet in
het huwelijk, dat met 16 kinderen gezegend werd. Aardsche bezittingen had het
jeugdige echtpaar niet veel. Zij begonnen hun huwelijksleven op de plaats
Nieuwjaarsfontein als bezitters van 60 schapen, een paard en acht koeien!
Na de annexatie vertrekt De Wet met vrouw en kinderen naar Transvaal, neemt
deel aan den eersten vrijheidsoorlog, wordt lid van den Volksraad der Z.A.R., doch
keert in 1889 naar den Oranje Vrystaat terug, waar hij zitting krijgt in den Volksraad
tot 1898 voor het naar zijn vader genoemde plaatsje Dewetsdorp.
Toen de tweede vrijheidsoorlog uitbrak, toog De Wet op commando en oogstte
veel lauweren. Zijn naam werd onsterfelijk. Groot is het lijden geweest van mevrouw
De Wet, die van haar plaats moetende vluchten, is opgejaagd en een leven vol
ontberingen leed. Fier heeft zij in October 1900 het aanbod afgeslagen van de Britsche
autoriteiten, die haar £ 10.000 waarborgden, wanneer zij haar man wilde overhalen
om den strijd op te geven. Verachtelijk verwierp zij het aanbod met de woorden:
‘Geen geld sal my koop om hoogverraad te speel nie’. Op 23 December werd zij met
een aantal vrouwen en kinderen uit Potchefstroom naar Johannesburg gevoerd. Zij
kreeg vergunning op eigen kosten een huisje te huren en woonde in de Jutastraat 58
met haar 8 kinderen, rustig den strijd afwachtend. Doch ook daar werd zij achtervolgd
o.a. door den broeder van haar man, commandant Piet de Wet, die den strijd had
opgegeven en haar trachtte te overreden om Christiaan de Wet tot het neerleggen der
wapens te bewegen. Zij beklaagde zich daarover bij het Hoofd van de Militaire
Politie. Den 26sten Juli 1901 deporteerde men haar naar het concentratiekamp te
Pietermaritzburg, waar zij veel ellende heeft beleefd.
Tot 31 Mei 1902 is zij in dit kamp gebleven. Ook daar verrichtte zij een daad van
fierheid en trouw door de lijst te verscheuren, welke wankelmoedige vrouwen haar
ter teekening hadden aangeboden en waarin bovenaan een plaats voor haar naam
was opengelaten, in welk stuk den echtgenooten werd verzocht den strijd te staken.
De houding harer medegevangenen verontschuldigde zij door te zeggen: ‘lafhartigheid
was het niet, zij waren mismoedig, overbluft en door ellende overweldigd’.
Na den vrede van Vereeniging toog De Wet naar Europa om met de
Boerengeneraals Botha en De la Rey gelden voor het verarmde volk in te zamelen.
Mevrouw De Wet bleef achter op haar plaats in een tent, want de plaats was grondig
verwoest. Na den eerbouw van de boerderij trad De Wet weer in het politieke leven
op als minister, lid van den Verdedigingsraad enz., maar de rebellie van 1914 maakte
daaraan een einde.
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Toen hij na gevangenisstraf te hebben ondergaan, vrij kwam, woonde het echtpaar
stil en ingetogen op de plaats ‘Allandale’, zich aan de boerderij wijdende, waar ‘Oom
Christiaan’ op 3 Febr. 1922 haar in den dood voorging. De Unieregeering had haar
pensioen in 1934 van £ 150 tot £ 500 verhoogd. Een kort ziekbed van enkele dagen
maakte een eind aan het veelbewogen leven dezer heldhaftige vrouw. In allen eenvoud,
maar met ontroerend medeleven van een groote schare werd zij 17 Juli op Dewetsdorp
ter aarde besteld na een leven van dienende liefde, opoffering en moed ten bate van
haar echtgenoot en van haar volk in dagen van grooten
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druk, strijd en vervolging. ‘Dra sorg dat jou siel geen skade ly en hou jou geloof
hoog’, had zij haar echtgenoot toegesproken bij zijn opsluiting in de Johannesburgsche
gevangenis. Zelf had zij bewezen omkooping te kunnen weerstaan en haar geloof te
kunnen behouden. Dr. Theo Wassenaar wijdde haar de volgende versregelen:
Liewer op die weg van lye,
Met die, stryers saam aan 't strye,
Vaandeldraers van die Vrye,
Bittereinders vir ons Eie,
Vóór, 'n hoë ideaal,
Dan in 'slaafgees, - arm bedroës Drink die soet wyn van dië hoës;
Liewer saam met die geboës;
Dan waar siel en self verloës,
Knegte praat 'n vreemde taal.
In die strydperk van die lewe,
Tot 'n steun en raad gegewe,
Trou in plig, in daad bedrewe,
Tot die laatste snik gestrewe,
Stil het sy verbygegaan.
Groot nog op die mishoop staan hy,*)
Langs die stofpad, voorwaarts gaan sy;
Trekkend nog, as Trekker, baan hy,
Vegtend op die voorpunt staan sy,
Moeder, tot haar taak voldaan.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

'n Dietse stamverwant, Voortrekker Kommandant-Gener. Andries
Wilhelmus Jacobus Pretorius 1799-1853
Volgens 'n berig in De Zuid-Afrikaan, kort na die dood van Andries Pretorius, is dit
bekend dat hy in 1799 in die distrik van Graaff Reinet gebore is en volgens 'n
kennisgewing in die Natal Independent van 8 September 1853 is hy op 23 Julie van
dieselfde jaar oorlede in die ouderdom van 54 jaar.
In 1818 is hy gehuud met Christina de Wit, die jongste dogter van 'n vooraanstaande
Burger uit die distrik waarin hy opgegroei is. Uit hierdie egverbintenis

*) De Wet had, toen Hertzog uit het Botha-kabinet was gestooten, op een bijeenkomst in
Prinsessepark te Pretoria gezegd: ‘Liewer met jou volk op 'n mishoop as in die paleis van
die grote teën jou volk’. De Wet stond toen, bij gebreke van een verhoog, op een mesthoop
van zes voet hoogte om de menigte toe te spreken.
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Kommandant Generaal A.W.J. Pretorius, naar een afbeelding in ‘Die Voortrekkersmuseum te
Pietermaritzburg (Natal)’.

is gebore drie seuns en vyf dogters. Tydens Pretorius se deelname aan die Boomplaas
opstand in 1848 is sy eggenote oorlede en is hy 'n jaar later hertroud met die weduwee
Petronella de Lange. Uit hierdie huwelik is drie kinders gebore. Hiervan is twee
oorlede. Die oudste, 'n seun, is op 16 Desember oorlede, die verjaardag van die
Sondagslag. Die droewige gebeurtenis het Pretorius aan sy versuim indagtig gemaak
en het hy hom voorgeneem om die viering van die gedenkwaardige dag nie weer in
vergetelheid te laat verval nie, maar lang is dit hom egter nie vergun om uitvoering
aan sy voorneme te gee nie en is hy kort daarna oorlede.
Volgens Theal (Deel 6, p. 116) is Pretorius afkomstig van 'n predikantefamilie
met dieselfde naam oorspronklik woonagtig te Goeree in Suid-Holland wat hulle in
die eerste dae van die volksplanting aan die Kaap gevestig het en hulle daarop beroem
het dat hul die rasegtheid en familietrots ongeskonde en gelouterd bewaar het.
Met 'n onderlegging in die skryf-, leesen rekenkunde moet Pretorius die
hobbelagtige en glibberige lewensbaan tegemoet sien. Egter, met sy aangrypende
persoon-
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likheid, bykans bonatuurlik menslike begaafdheid en deursig het hy die stryd in
belang van sy volk aangebind en het hy alle lewenskrag daaraan onvermoeid ten
koste gelê. Selfs Sir Harry Smith moet van hom getuig dat sy hipnotiese krag om sy
invloed oor 'n uitgestrekte gemeenskap te doen geld, ongeëwenaard is.
Spierkragtig van gestalte, donker van gelaatskleur en middelmatige liggaamsbou
het Pretorius sy uiterlike vorming aan die natuur ontleen. Op die boerdery het hy
hom toegelê totdat hy self oor welvarende vermoëns beskik het.
As jongeman het die wederwaardighede van die grensbewoners in hulle
bedwelmende worsteling teen 'n trage owerheid om beskerming teen die Grenskaffers
en onbeteuelde leeglopers hom diep getref en die drang na vryheid om oor eie wel
en wee te beskik, het ook sy inwerking in diepe voë op hom afgedruk.
Half onbewus van sy eie toestand en regmatige aandeel aan die Groot Trek
vereenselwig Pretorius hom met die Trek van Potgieter in 1836 en vergesel die
reisende gemeenskap in sy indiwiduele hoedanigheid sonder om sy gewig by die
aangeleenthede van die Trek in te werp, en besluit hy om na 'n korte afwesigheid
weer terug te keer na Kaapland.
Lang egter kan hy die aanstroming van die sluimerende vryheidsstrewe in sy siel
nie trotseer nie. In geselskap van sy broer besoek hy weereens Natal aan die begin
van 1838 en bring ook 'n besoek aan die hawe van Port Natal maar keer nogeens
terug na sy geboorteplans.
Die onweerstaanbare vryheidsdrang wat die landverhuisers besiel het, het nou ook
tot 'n lewenskragtige werklikheid in Pretorius ontbrand. Die moord op Retief en sy
71 dappere Burgers, die gewetenlose skouspel van Moordspruit en Bloukrans op 16
Februarie het sy harstogtelike gevoel vir naasteliefde aangevuur. Onverwyld antwoord
hy op die noodkreet uit Natal. Skaar 'n Trekkersgroep om hom heen en ruk die
Oranje-rivier oor. Te Modderrivier in die Oranje Vrystaat vorm hy 'n laer waar hy
die vrouens en kinders in 'n beskermde en versorgde toestand agterlaat en spoed hy
die Drakensberge oor met sodanige weerbare manne wat gemis kon word. By sy
aankoms in Natal in November 1838 tref hy die Trekkers in 'n halfontsenude en
ontredderde toestand aan, onder wie sy aankoms 'n werkkragtige besieling ingeblaas
het en word hy onmiddellik sonder enige teenstem tot Kommandant-Generaal van
die Trekkers gekies.
Onverwyld bind Pretorius die stryd teen Dingaan aan. Voeg 'n kommando van
nagenoeg 450 manskappe vanuit die laergroepe oor geheel Natal onder hom saam.
Pretorius was 'n man van oortuiging en geen man van gety of mooiweerspersoon
nie. Terloops moet hier gewaag word van 'n artikel in ‘Die Huisgenoot’ van 27
November 1935, oor ‘Die Wa en die Volk’ waarin die dwarsdrywery onder die
Voortrekkers sterk beklemtoon en oordryf word, en wil die skrywer te kenne gee dat
Pretorius nie deel sou geneem het aan die Strafkommando teen Dingaan, indien hy
die minste ongeneëntheid ondervind het nie. Volgens die artikel wil dit skyn asof dit
by Pretorius geen saak van oortuiging was nie. Dit is onbillik. Dit word nou tyd om
te waarsku teen die oordrywing van die dwarstrekkery onder die Trekkers. Toestande
het daartoe geleen. Omdat die trek uit groepe bestaan het, was dit hoofsaaklik 'n
groepstrots instede van dwarstrek, dit is misleidend en 'n gruwelike miskenning wat
die Trekkers na die hoof geslinger word.
By Pretorius was dit 'n uitgemaakte saak dat die oorwinning teen die oorweldigende
en onverbiddelike Zuluhordes sonder die tussenkoms van die Allerhoogste nie
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uitvoerbaar is nie en geen moontlikheid tot uitredding bestaan nie. Te Danskraal op
7 Desember bring hy sy manskappe byeen en deur bemiddeling van Sarel Cilliers
word 'n Gelofte tot die Opperwese aangegaan. Aan die aand van die 15de het die
Gideonsbende hulle te Vegkop aan die Bloedrivier saamgetrek. Vroeg die môre van
die 16de breek die aanslag op die laer los en geluk dit die kommando onder Pretorius
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die oorwinning op die verwoede Zulukrygers te behaal. Pas na die oorwinning trek
Pretorius op na die hoofstad van Dingaan, vind dit in puin en ligtelaaie, rig 'n baken
op met sy naam en datum daarop en bewys die laaste hulde aan die beendere van
Piet Retief en sy manskappe wat die lewe daar op wreedaardige wyse moes inskiet.
Op 22 Desember skryf Pretorius aan die Trekkersraad uit Mgungundhlovu dat hy
die Allerhoogste die hulde bring van die oorwinning en dat hulle 'n Huis ter ere van
Sy Naam dienooreenkomstig sal oprig.
Vroeg in 1839 word die Volksraad te Pietermaritzburg byeengeroep met Pretorius
as Kommandant-Generaal.
Met staatsmansbeleid sluit Pretorius 'n ooreenkoms met Umpande. Vestig die
Zulu-nasie en met behulp van Umpande en sy 2000 krygers word die stryd opnuut
teen die geweldenaar Dingaan aangebind wat lei tot sy neerlaag in die omgewing
van die Wit Umfolosirivier onder die leiding van Nonkalaze die veggeneraal van
Umpande. Umpande word op die Zulu-troon bestendig. Dadelik onderneem Pretorius
die vestiging van die vlugteling en ontstamde Zulu's op 'n vaste grondslag. In 1841
word die vrybuiter 'Ncapai onderwerp aan Pretorius en sy kommando en word stappe
geneem om die Kaffers uit Natal tot tussen die Omzimkulu- en Umzimvuburivier te
segregeer. Voordat dit egter bewerkstellig kon word Natal deur die Britse troepe in
beslag geneem.
Pretorius rig 'n skrywe aan Sir George Napier die toenmalige Kaapse Goewerneur
om die militêre besetting van Port Natal te onthef sonder om die gewenste sukses te
behaal. Met sy kommando bestaande uit Burgers slegs uit Natal wyk hy uit na die
hawe van Natal en behaal 'n tydelike oorwinning oor Kaptein Smith en sy troepe op
23 Mei 1842 maar moet 'n maand later die onderspit delf, die hawe verlaat en die
eed van onderdanigheid aan die Britse Kroon onderteken te Pietermaritzburg.
Onversoenbaar soos sy gemoed in hom gebons het, het hy hom tog nie teen die
onvermydelike verset nie en die hand aan die ploeg geslaan om versoening te
bewerkstellig tussen sy landgenote en die Britse owerheid en het Kolonel Cloete op
sy besoek aan Pietermaritzburg alle hulp verleen om sy doel te bereik in sy poging
tot bevestiging van Britse bestuur in Natal. Vredeliewend en tegemoetkomend was
hy by uitstek. Op 31 Maart 1839 skryf hy aan Majoor Jarvis wat met 'n Britse eenheid
die hawe van Natal in beslag geneem het; ‘Wat myzelve betreft voel ik dat myn
krachten ontoereikend zyn om de huidighe opgewondenheid van de gemoederen te
kalmeren en de vreedzaamheid te bewerkstelligen’. Versoenend was hy in elk opsig,
hoewel hy die Natalse Trekkers in getalle die land sien verlaat as gevolg van die
Britse besetting en Kaffer-strooptogte en skryf Pretorius aan die Luitenant Goewerneur
op 16 Julie 1846, ........ waar zyn de Boeren van dat land? Zy verdwynen als rook,
zoude iemand kunnen zeggen zy wilden onder de Britsche gezag niet staan - deezen
spreek ik ernstig tegen’.
Oor Pretorius se toespraak in die Volksraad na die Britse besetting vertel Henry
Cloete in sy ‘Lectures’ dat daar 'n aantal persone van voorneme was 'n aanslag op
die persoon van Pretorius te gemaak het terwyl hy met sy tegemoetkomende rede
besig sou wees. Dit het Pretorius ter ore gekom en in sy toespraak, so verklaar Cloete,
wat nie te kort skiet by 'n rede van 'n Cicero nie, het Pretorius sy vermeende aanvallers
ontmasker en algeheel vernietig en ontwrig.
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Pretorius vestig hom ter woon op sy plaas Welverdient nou bekend as Edendale
wat die ‘Volksraad my voor myn onvermoeide diensten aan den gemeenskap bewezen,
geschonken heeft’, waar hy ook sy huis, wat vandag nog staan, gebou het.
Lang sal hy die gewaande rus en vrede nie geniet nie. Die Britse regering het sy
voorstelle tot algehele segregasie van die Naturelle maar gedeelteliks uitgevoer, en
bly die leeglopery en minagting van privaat besit hom steeds 'n kwelling.
Als gevolg hiervan en die versuim van
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die Regering om die nodige transporte op eiendomme uittereik, is 'n groot aantal
Voortrekkers alweer die Drakensberge oor, terug na die teenswoordige Oranje
Vrystaat. Hierdie geleidelike uittog het Pretorius seer ter harte gegaan en onderneem
hy selfs 'n reis na Grahamstad in 1847. Hieroor skryf hy op 28 Januarie 1848 aan die
Luitenant Goewerneur van Natal ‘Ik heb myne moede lichaam niet gespaard om een
lange reis en Sir Henry Pottinger heeft ons niet eens willen sien of hooren, ........ hier
worden wy verdruk en verjaag, neen! als deeze de genadige bescherming is welke
ons belooft werd dan liever de Wildernis van Zuid-Afrika’. In moedeloosheid keer
hy onverrigtersake terug sonder enige wenk van die kant van die Britse Regering om
die wantoestande in Natal waaraan die Emigrante verkneg is te verhelp, laat staan
nog om die Republiek te herstel. Maande later en wel deurmiddel van 'n Goewerments
kennisgewing verklaar Sir Henry Pottinger op 21 Oktober 1848 bywyse van een
verontskuldiging, dat drukte van werksaamhede hom verbied het dat hy Pretorius
nie kon spreek nie, dat dit te veel tyd in beslag sou geneem het om al sy klagte deeglik
te ondersoek en dat hy op die punt gestaan het om Suid-Afrika te verlaat.
In moedeloosheid versonke op sy terugkoms uit die Kaap vestig Pretorius hom op
sy andere plaas Rietbult aan die Boesmansrivier. Vandaar werp hy sy lot in ten gunste
van die Emigrante Boere tussen die Oranje- en Vaalrivier oor welke gebied Britse
souvereiniteit op 3 Februarie 1848 uitgeroep is.
Hier het Pretorius hom weer in sy volle grootheid en krag laat geld, aan bevel van
ongeveer 1000 man sterk moet hy na 'n korte skermutseling op 30 Augustus die
onderspit te Boomplaas delf teen 'n oormag van Britse troepe onder leiding van 'n
aantal Griqua-troepe. Pretorius en sy manskappe wyk nou uit na die gebied oor die
Vaalrivier met 'n prys van £ 1000 op sy hoof. In Transvaal het hy die bevel van
Kommandant-Generaal, eers van die Rustenburgse Trekkers en later na die
bestendiging van die Transvaalse Republiek na die Sandrivier-Konvensie in 1852
bly behou tot sy dood in 1853.
Pretorius die groot vryheidsheld het homself die moeite nie gespaar hom in die
diens van sy volk te stel nie en het hy ook nie geaarsel en gehuiwer sy naaste te
berispe indien hy 'n daad pleeg wat teen die volksbelange indruis nie. Aan Jacobus
Snyman wat die strewe van die Emigrante Boere ietwat ongunstig gesind was tydens
die omwentelinge van 1848 skryf hy op 22 Julie 1848; ‘Dit zal gemakliker wezen
voor u een berg in de zee te verzetten dan deze vryheidsstroom te dempen’.
Dit word beweer dat Pretorius nog in die ou periode vierkantig 'n plek ingeruim
het en dat eers met sy dood die nuwe tydperk ingelui is, dit egter is die beskouing
van die oningewyde. Die opkoms van Pretorius het die laaste knalle van die ouere
tydperk laat wegsterf. Pretorius se deurtastende en verinnerlikte nasieliefde en
vryheidssin van 'n rasegte Afrikaner het die vroëre versinnebeelde vryheidsideaal,
gegrond op griewe, in sy tempo laat versnel.
Verligte volksman soos hy was, het hy die gevaar gesien van kleur- en
rassevermenging wat die toevloei van misdadigers na die Britse Kolonies sat
veroorsaak met die poging wat aangewend was om Bandiete in die Kolonies op te
neem en het hy ook gevaar vir Transvaal daarin gesien. Ernstig protesteer hy by die
Natalse Regering op 4 Maart 1852 teen die opname van die bannelinge in Natal: ‘Ik
zie eene groote ongenoegen en opschudding te gemoet welke door het invoeren van
bandieten zoude teweeg gebracht worden. Zy zoude zich spoedig onder de
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Kafferstammen kunnen vervoegen, de uitwerking van zodanige vermenging is licht
te begrypen en behoeft geene uitlegging’.
Hy het ook die handel tussen die Transvaal en die Britse Kolonies op 'n vaste
grondslag gebring. As 'n banneling is Pretorius uit Natal en die Souvereiniteit met
'n prys van £ 1000 op sy hoof. Triomfantelik besoek hy Natal in April 1852 as
Kommandant-Generaal (President) van Transvaal. In antwoord op die heildronk
ingestel op hom tydens die
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noenmaal hom aangebied te Pietermaritzburg op 30 April verklaar Pretorius:
‘Ik zal myn uiterste best doen om de onderlinge wederkerige handelsbetrekkingen
wat tussen Natal en de Transvaal bestaan te handhaven door middel van doeltreffende
bescherming, indien ons slechts de Natalsche Regering beweegen kunnen tot de
gewenste verkeer en de weegen in gangbare toestand te brengen’.
Pretoriuis se Naturelle-beleid is uniek en staan nog as 'n mijlpaal in Suid-Afrika,
so selfs, dat ons vandag nog die vrugte daarvan pluk. Op die huidige oomblik word
sy Naturelle-politiek, hoe wel in 'n ietwat gewijsigde vorm eerbiedig in Natal en
onlangs nog is deur die Zulu-Indaba te Pietermaritzburg getuienis gelewer van sy
gevatheid en versiendeblik waarmee hy sake betrag het. Die Kaffer-probleem was
hom 'n saak van opspraakwekkende belang. Op 16 Maart 1846 skryf hy aan die
Natalse Goewernement: ‘Ik zeg indien sy U.Ed. orders zoo minacht, indien zy zien
dat zy niet verplicht zulle zyn daaraan te voldoen zullen U.Ed. Bestier zwaar worden
en wy zullen schielik zelfs door dezen onder ons wonende Kaffers zoo aan leven als
aan eigendom gevaar hebben’. Sy verligte beskouings ten aansien van die Kaffer
moeilikhede is selfs deur die Natalse Regering nie verontagsaam nie en is hy om sy
sienswyse in hierdie verband van staatsweë genader ten einde tot 'n oplossing te
geraak uit die benarde toestand. By Pretorius was dit 'n uitgemaakte snak dat die
metterwoon van blank en gekleurd onmoontlik geduld kan word. In sy uiteensetting
aan die Regering op 6 Augustus 1846 laak hy enige vorm van samewoon en stel
territoriale segregasie in die oprigting van vyf afsonderlige Naturelle gebiede voor.
Enige vorm van samewoon sat die Naturel noop om die wette van die blanke te
verontagsaam en te minag, aangesien Umpande geen bindende invloed op die Natalse
Kaffers kan uitoefen nie, derhalwe staan hy 'n algehele insluiting van Naturelle in
lokasies voor onder afsonderlike hoofskappe en onder die regterlike beheer van 'n
magistraat en 'n polisiemag. Verder moet die Naturel ook verplig word om huur vir
sy grond te betaal en verbied word om gewapend te gaan, want merk hy aan, indien
hulle die heskerming van die Britse Regering geniet, vir wie wapen hulle hul dan?
Want volgens Kaffer gebruik mag geen mindere voor sy meerdere gewapen verskyn
nie en eindelik moet verhoed word dat geen vuurwapens aan die Kaffers verkoop
word nie. Dit sal, meen hy, vertroue van die kant van die Naturel in die trotse
Afrikaanse-Boer inboesem.
Melding dien ook nog gemaak te word van Pretorius se gehegtheid aan sy grond.
Sy pronkplaas Welverdient van 6123 akker sewe-myl buite die stad Pietermaritzburg
het hy in wanhoop verlaat as gevolg van oorstroming van Kaffers en verontagsaming
van eiendomsreg, en roep hy uit: ‘Wat zullen de wereld zeggen indien zy hooren dat
myne plaats in een Kafferryk veranderd is geworden’. Hy teken protes by die
Landmeter-Generaal op 19 Junie 1846 hierteen aan en skryf: ‘....Indien zoo een
overstroming van moord en roofzuchtig volk in het midden van ons moeten blyven
zullen ieder, onzen dierbaren wooningen met tranen in den oogen moeten verlaten’.
Pretorius se godsdienssin staan voorop in al sy bewegings en wederwaardighede.
Op 29 Oktober 1852 verklaar hy by geleentheid van 'n onthaal in die Transvaal: ‘Ik
kan my de eer toeeigenen dat dit door myn toedoen is dat de Transvaal deze trotsche
positie van een vry onafhanklik volk tans geniet onder de leiding van een Hoogen
God en verzeker ik u dat zolang het leven my nog vergund wordt ik myn neederigen
diensten altyd ten voordele van myn volk zal aanwenden’. Hy kondig by hierdie
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geleentheid ook die aankoms van 'n Hollandse predikant in die Republiek aan en
verheug hom daaroor.
In sy laaste brief aan die Volksraad op 13 Julie 1853 (Zuid-Afrikaan 15 Augustus
1853) vermaan hy sterwend: ‘Ik moet u nogeens vermanend toevoegen, bescherm u
kerk, als de Christelike Godsdienst in verslapping en achteruitgang vervalt dan vervalt
insgelyks ook de staat’.

Neerlandia. Jaargang 40

212
Soos Pretorius geleef het, het hy ook die tydelike met die ewige verwissel. Immer
bly hy vredeliewend en spoor hy tot eensgesindheid en naasteliefde aan. In 'n skrywe
in De Natalier van 31 Mei 1844, roep hy 'n byeenkoms ten einde die aantygings teen
hom te weerlê of teen hom te bewys. Op grootmoedige wyse wil hy die minste wees
terwille van die vrede en goedgesindheid, want, sê hy, as die goedgesindheid onderling
ondermyn word wek dit verdeeldheid, en verklaar hy: ‘Myn vurige verlangen en
dringend verzoek is derhalve, dat het myn geëerde medeburgers moet behagen my
op eene door my te bepalene plaats en tyd een gelegenheid te geven voor hunne
vierschaar te verschynen om my in het byzyn myner beschuldigers te moogen zuiveren
van die wanbedryven my ten laste gelegd of anders den straf te ondergaan’. In sy
skrywe aan die Volksraad op 13 Julie 1853 pleit hy nogeens om eensgesindheid:
‘Weest voorzichtig verhoed dat geen twist en verstooring onder u plaats hebben’.
M. BASSON, Argivaris, Pietermaritzburg (Natal).

Naschrift der redactie.
Het Johannesburgse Africana-Museum heeft pas den laatsten brief van Andries
Pretorius aangekocht. Hij schreef hem 20 Juli 1853, drie dagen voor zijn dood, aan
zijn kinderen en bevat o.m. deze zinnen:
‘De tijd van mijn verscheiden is aanstaande en ik snel niet rasse schreden naar het
graf. Ik weet niet hoe lang of ik nog blijven zal, doch met zekerheid zie ik de dood
tegemoet. Nu, ik vermane u dan allen tot nadenken; ik geef u allen mijn vaderlijken
zegen. God de Heer bidde ik zegene u naar ziel en lichaam’.
De brief is onderteekend A.W.J. Pretorius, Commandant-generaal.

Amerika
Hoe een Nederlandsche landverhuizer Amerika ziet.
In het Meinummer van Neerlandia vestigde ik de aandacht op de ‘Nederlandsche’
kranten in de Vereenigde Staten en meer in het bijzonder op de Standard-Bulletin te
Grand Rapids, welk blad thans reeds ruim 60 jaren bestaat. Onder de medewerkers
van dit blad ontdekte ik ook den heer J.H. Hoekstra, in een der voorsteden van Chicago
woonachtig, wiens bijdragen vroeger geregeld in het blad Onze Toekomst aldaar
verschenen en naar het getuigenis van den predikant Dr. J. van Lonkhuyzen, eens
hoofdredacteur van dat veel gelezen weekblad, gaarne worden gelezen.
Tientallen jaren geleden uit Hallum naar Amerika gekomen, heeft Hoekstra er
zich in Chicago's omgeving - the Columet Region - vooral als makelaar en handelaar
in land - real estate - een bestaan weten te veroveren. Minder ongedurig dan vele
Amerikanen, woont hij nog steeds op dezelfde plaats, waar hij mij jaren geleden zoo
gastvrij ontving. Ofschoon groot vriend van zijn tweede vaderland, ziet hij ook de
zwakte ervan. Zie hier zijn (onder den schuilnaam H. Hansen) genoemde
Standaardbijdrage, welke tevens getuigenis aflegt van zijn taai vasthouden aan zijn
geliefde Nederlandsche taal.
J. VAN HINTE.

Neerlandia. Jaargang 40

***
‘America: Ik heb u lief, uw dierbaar strand, uw meer, rivier, uw bosch, uw berg, uw
vruchtbaar land, hetwelk God zoo lang verborg totdat Europa's nood, ten toppunt,
verpletterden een woning bood. Ja. Ik heb u lief in uwe democratie, waarop g'u
verheft met een oneed'le gratie, waarom ik droev' u scheld daar 'k amper theocratie
ontwaar en vind in de regeering uwer natie. Ik min uw politiek, maar 't “porkvat” zal
'k verdoemen. Uw demagoog is groot, toch zal ik hem niet roemen. Ik eer uw
paedagoog. Maar 'k treur bij les en woord, die 't kind verlamt, de jeugd verbreekt,
de man vermoordt. Ik prijs uw commerce, uw industrie, uw vlijt, maar 'k ga in 't
zwart daar ge 't al den Mammon wijdt. Uw philosoof is wijs, toch moet 'k zijn wijsheid
laken, daar hij zijn koerse richt bij Plato's wonder-baken. Ik min uw philanthropie,
maar het doet mij ja toch leed, dat, als gij uw offers schenkt, ge nooit u zelf vergeet.
Ik prijs uw kunst. Oraters. Auteurs, uw po-eeten, zij zijn moraal, “of willen dat
vergeten”, het geen mij spijt, waarbij 'n traan, in droevenis gezwollen mijn oog
ontvloeit, als 'k onze natie voort zie hollen op 't du-al pad van zelfwaardij en God
vergetelheid, waar neutraliteit ontspoort, en eere schipbreuk lijdt. Ik schat uw theoloog
die bij de goden woont. Maar 'k haat zijn dogmatiek die Israels God onttroont’.
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Taalwacht
Taalnootjes
Een geacht lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft een ‘naslagbibliotheek’
ontdekt. De naslag is het daverende geluid bij het persen van oliezaden. Ook zingen
dichters van een naslag: den donder die op den bliksem volgt. Verder is naslag in de
zangkunst bekend als het slot van een triller. In een boekerij komt dat allemaal niet
te pas. Zelfs de heer Van Naslaan uit de Camera had met naslag niet van doen. Tenzij,
wat we niet weten, niet hopen en wat ook onwaarschijnlijk is, als ongenwenscht
gevolg (naslag) van de ‘aangekleede boterham’ der Stastoke. De boekverzameling
boven bedoeld is de afdeeling der woordenboeken, der boeken van inlichting of
verwijzing.
***
Na den eenvoud der tachtigers keert de deftigheid terug. Iemand bukt niet maar bukt
zich (in bijna elk nieuw boek). In een simpel weerbericht lazen wij: ‘De temperatuur
steeg tot zeer hooge waarden’, inplaats van ‘het werd erg warm’. Strafmaat schijnt
veel ‘gekleeder’ dan straf, doelstelling dan doel. Zou het gebruik van de n bij den
eersten naamval ook al een deftigheidsverschijnsel zijn? Het is onbegonnen werk
aanteekening te houden van alle berichtjes, waarin een winner een fraaien krans of
sierlijken beker wordt aangeboden. De schrijver van een druk gelezen letterkundig
werk laat, nog wel in den tweeden druk, doorslippen: ‘En zelden werd den ganschen
melodieuzen droom dier zomernachten zoo schoon en smachtend teeder uitgezongen’.
***
‘Aan den anderen kant zijn er diplomatieke waarnemers, die van meening zijn, dat
de benoeming van graaf Ciano....’ Dit zinnetje strompelt; het is zuiver Fransch van
bouw. In het Nederlandsch schrijft men ‘Overigens meenen andere diplomatieke
waarnemers, dat graaf Ciano’, enz.
***
Een leerares maakte een zeer bekende vertaalster opmerkzaam op de germanismen,
waarvan haar werk wemelde, ‘Ja, ik krijg veel klachten’, zoo luidde het openhartige
antwoord, ‘maar hopelijk zal 't beter worden als de nieuwe spelling wordt ingevoerd’.
dit geval staat hopeloos. Voor de nieuwe spelling zijn zulke klantjes geen aanwinst.
Gemakzuchtige verslaggevers gebruiken het woord dimmen, terwijl een goed
Nederlandsch woord voor de hand ligt. De lichten van een auto kunnen worden
getemperd of gedoofd.
***
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Gemakzuchtige schrijvers - en schrijfsters! - hebben inlossen (einlösen) ingevoerd
voor nakomen, vervullen; opstaand voor oproerig; hang voor neiging; ondergang
voor vergaan; zich uitspreken voor verklaren, besluiten. En het woekert voort!
PELLER.

Tandem of tweefiets.
De Toeristenkampioen (weekblad van den A.NW.B.) neemt in zijn nummer van 15
Aug. met instemming een gedeelte over van R.'s voorstel in ons Augustusnummer
gedaan, om den weer in zwang gekomen tandem tweefiets te noemen, en voegt er
aan toe:
‘Laat ons nu dit korte teekenende echt Nederlandsche woord eens vasthouden. De
“tandem” was bijna vergeten. Laat ons nu dien naam ook vergeten en het
tweepersoonsrijwiel onder den nieuwen naam “tweefiets” weer welkom heeten’.
Over den oorsprong van het woord fiets hebben we inmiddels nog een aanvullend
bericht gekregen, eenigszins afwijkend, van wat R. hieromtrent meedeelde. Wij
komen er in een volgend nummer op terug.

Ingezonden
Nie van gen. Hertzog nie.
In die Junie-uitgawe van Neerlandia kom daar 'n aanhaling voor onder ‘By het tweede
Lustrum van het Vlaamsch Economisch Verbond’ wat onjuis en 'n belediging is vir
'n baie groot deel van ons volk en wat reggemaak moet word, veral met die oog op
die huidige toestand van verkragting van onse taalregte een die taaldiens. Die woorde
(ek wil amper sê die goddelike gesegde van 'n heilige man wat nie toegepas kan word
op baie van ons hedendaagse politisie nie) wat Dr. van Broekhuizen, volgens u
verslag, toeskryf aan generaal Hertzog, is nie van Hertzog nie, maar wel van wyle
onse volksheld, Generaal Christian de Wet. Hy is dit wat gesê het dat hy ‘liewer met
sy volk op 'n mishoop is as in die paleis van die grote teen sy volk.’ Hierdie woorde,
wat in die geskiedenis van ons volk sal voortleef as 'n lei-ster, is uitgespreek deur
Generaal de Wet in die Prinsesse Park te Pretoria, op 'n letterlike mishoop na generaal
Hertzog uit
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die Botha Kabinet geskop is en nie daar uitgestap het nie. Generaal Hertzog was nie
op die mishoop nie, maar wel in sy woning waar hy die perdekommando met Generaal
de Wet aan die, hoof afgewag het.
In genoemde park was geen verhoog vanwaar die Generaal ons kon toespreek nie
en so is gebruik gemaak van 'n mishoop van 'n voet of ses hoog wat daar vergaar is
vir bemesting van die park. (Ek haal dit aan omdat daar persone is wat die ‘mishoop’
as 'n miete beskou. Ek was een van die perdekommando en daar is nog baie oor in
lewe wat ook tegenwoordig was).
O.
Bloemfontein, 11 Julie 1936.
11 Julie 1936.

Fransche zinswending
In ‘Neerlandia’ van Juni 1936, blz. 134, heeft de heer Peller in zijn bijdrage
‘Taalnootjes’ bezwaar gemaakt tegen een zinswending, voorkomende in een brief
van ‘een onzer leden in Indië’, waarin deze schreef: ‘In 1931 was 't naar 'k meen,
dat ik het woord baatlast verzon’. Hiertegen heeft de heer Peller doen opmerken:
‘Wèl hebben wij bezwaar tegen de Fransche zinswending, waarmede de hooggeachte
inzender zijn vraag begint. In het Nederlandsch schrijft men: “In 1931 verzon ik”
enz.’
Zeker hebben vooral wij Vlamingen te strijden tegen het gallicisme, dat de heer
Peller op het oog heeft en dat ik af en toe ook aantref bij Rijksnederlanders. Zoo
teekende ik aan bij Prof. Dr. A.A. van Schelven, in het ‘Gedenkboek van het A.N.V.’,
blz. 183: ‘Het is van die woonplaatsen van den Nederduitschen stam in de
verstrooiing, dat dit hoofdstuk een beeld wil trachten te geven’. Ook in de ‘Haagsche
Post’ van 21 Juni 1930, blz. 17, vond ik: ‘Het is vooral het lid van de Eerste Kamer
ir. Koster, dat zich beijvert om de wenschelijkheid te bepleiten van aanleg van een
ruim scheepvaartkanaal’. In deze beide gevallen hebben wij klaarblijkelijk te doen
met de Fransche zinswending c'est.... que...., c'est lui qui....
Echter niet in het geval dat de heer Peller in bovenbedoelden ingezonden brief uit
Indië aanhaalt en waarin de inzender nadrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet
al te duidelijk meer herinnert dat hij in het jaar 1931 het betrokken woord heeft
verzonnen. Had de inzender b.v. geschreven: ‘In 1931, naar ik meen, verzon ik’ enz.,
dan zou menigeen zich immers kunnen afvragen of hij over het geheele feit nog wel
zekerheid heeft.
Overigens hebben wij bij D. Boswijk en W. Walstra, in hun taalboekje ‘Het
Levende Woord’, II, 7de druk, blz. 66, een analoog voorbeeld aangetroffen: ‘Zijn =
geschieden. Het was in 1848, dat Nederland eene nieuwe Grondwet kreeg, niet in
1849’. Terecht hebben deze schrijvers dit voorbeeld als goed Nederlandsch opgegeven.
Nog een ander goed gebruik teekende ik aan uit ‘Leven en Werken’, Oct. 1934,
blz. 540, waar N. van Suchtelen schreef: ‘het is het lot van alle driften dat zij èèns
zijn uitgewoed.’
Ik acht het van belang de lezers van ‘Neerlandia’ deze terechtwijzing mede te
deelen, opdat men niet ook gevallen van gepast gebruik van de zinswending het is....
dat.... of het was... dat... onbesuisd ga beoordeelen en aldus het kind met het badwater
zou weggooien.
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Mag ik U dan ook verzoeken deze terechtwijzing in ‘Neerlandia’ te laten opnemen?
Met besten dank bij voorbaat voor welwillende plaatsing en beleefde groeten
Uw. dw.
CONST. H. PEETERS.
Uiteraard wordt alleen bezwaar gemaakt tegen een onjuist gebruikte uitdrukking.
In het bedoelde geval was er geen aanleiding, te vermoeden, dat het jaartal 1931 een
bijzondere beteekenis had.
PELLER.

Studeeren in....
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond en groot voorstander van het zuiver
houden onzer Nederlandsche taal vestig ik beleefd Uw aandacht op een germanisme,
dat meer en meer onze taal binnensluipt en dat men ook geregeld in vooraanstaande
dagbladen aantreft.
Een veertigtal jaren geleden zou niemand er over denken om van iemand te zeggen,
dat hij rechten, scheikunde of een ander vak studeert. Men studeerde in de rechten,
in de scheikunde. Studeeren is toch geen overgankelijk werkwoord. De Duitscher
zegt: Er studirt Jus, Chemie en daarom betreft het ook hier weer een germanisme,
waartegen stelling moet genomen worden al ben ik bang, dat het euvel reeds te ver
doorgewoekerd is om het nog den kop te kunnen indrukken.
Bestudeeren is het overgankelijke werkwoord.
Hoogachtend,
Uw dw.
J.D.J. VAN DER STADT,
Oud-rector van het Lyceum te Kampen
Wij plaatsen dezen aanval op een indringer, die over de oostelijke grens moet
worden gezet, met instemming,
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hoewel ook wij bang zijn, dat hij al te veel burgerrecht heeft verkregen. De
zeventiende druk van Koenens Verklarend Handwoordenboek, uitgegeven door Dr.
J. Endepols, toch geeft als voorbeeld: te Utrecht studeeren (in) de rechten. Die haakjes
zijn een verraderlijk teeken.
RED.

Mededeelingen
Belangstelling voor onzen Kalender.
Uit Paramaribo zond men ons het blad 7-13 Juni van den Kalender Groot-Nederland
1936, met de opmerking, dat de afbeelding daarop niet weergeeft een gezicht op
Albina aan de Marowijne, maar op Nieuw Nickerie aan de Nickerierivier.
Voor zulke verbeteringen zijn wij altijd dankbaar, omdat ze ons een bewijs zijn
van belangstelling in dezen van de samenstellers veel zorg en nauwkeurigheid
vereischenden arbeid.
Allen, die onzen kalender een plaats waardig keuren aan den huiskamerwand of
op kantoor, en geregeld kennis nemen van de geschiedkundige herinneringen, verzen,
prozastukjes, spreuken, portretten, landschappen, stadsgezichten, enz. betrekking
hebbend op en kennis verspreidend over den Nederlandschen stam, zullen het met
ons eens zijn, dat hij een der beste propagandamiddelen is ter populariseering der
beginselen van het A.N.V. en een dagelijksche opwekking voor de leden om met
zijn streven mee te leven.
Laat dan alle leden zich nu reeds verzekeren van een exemplaar van den jaargang
1937 en zich voornemen den nieuwen, zoo juist verschenen kalender ook in
aanmerking te doen komen als geschenk, waarvoor December zich zoo goed eigent.
Men wint er licht een lid mee.
De prijs is slechts 1.60 gld. Bestellingen worden aangenomen door de
Schefferdrukkerij, Wijnstraat 47, Dordrecht en het Hoofdkantoor A.N.V., Laan 34,
Den Haag, ook door den boekhandel.

Gedenkteeken voor René de Clercq.
Het Comité tot oprichting van een grafgedenkteeken voor den dichter René de Clercq
bericht ons, dat de onthulling van het door den Vlaamschen beeldhouwer Jozef Cantré
vervaardigde monument op het kerkhof te Lage Vuursche, provincie Utrecht, is
bepaald op Zaterdag 19 September om 4 uur. Bij deze gelegenheid zullen toespraken
worden gehouden door een Noordnederlandschen en een Vlaamschen vriend van
den geliefden dichter. Ook zal een zangkoor liederen van hem zingen.
De Nederlandsche Unie houdt dien zelfden dag haar jaarvergadering te Utrecht,
waar zij zooveel mogelijk vrienden van den dichter uit Noord en Zuid hoopt te
vereenigen op een Dietschen avond, gewijd aan voordracht, zang en muziek.

Dr. Elizabeth Conradie.
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Dr. Elizabeth Conradie, sedert 1933 lectrice in het Nederlandsch aan het
Universiteitskollege van den Oranje-Vrijstaat, is benoemd tot hoofd van het
Hugenote-Universiteitskollege te Wellington.
Zij behaalde 11 jaar geleden den graad M.A. aan het Hugenoten-Unie-Kollege,
gaf daar drie jaren college en vertrok daarop naar Amsterdam, waar zij aan de
stedelijke Universiteit als (tweede vrouwelijke) doctor in de letteren promoveerde.
Zij is zeer gezien bij haar studenten en ambtgenooten en haar vertrek zal, mede
door het Alg. Ned. Verbond - zij was secretaresse der Afd. Bloemfontein - zeer
gevoeld worden.

Nederlandsche cursussen in Duitschland
Ingekomen bijdragen:
Mr. G.v.d.F., Arnhem, f 5.-; Afd. Rotterdam A.N.V. f 5.-.

Voor Afdeelingsavonden.
Dr. J.B. van Amerongen, Alkmaar, (tel. 2084).
Lezingen en voordrachten. Programma's en beoordeelingen op aanvraag beschikbaar.
***
A. Brijs, Chrispijnstraat 71, Den Haag, (tel. 333449).
Voordrachten over Vlaamsche geschiedenis, letteren, humor, folklore, enz.
***
Jac. van Elsäcker, Bergweg 243A, (tel. 43531).
Voordrachtavonden; keuze uit omvangrijke lijst proza, poëzie, tooneel; ernst en
humor.
***
Jan Hartman, Prinsegracht 176, Den Haag.
Letterkundige voordrachten, keur van oorspronkelijk en vertaald werk.
***
Kunegonda W. Heringa, Velperbuitensingel 19, Arnhem.
Declamatie van Nederlandsche en Vlaamschee verzen en proza uit verschillende
tijden.
***
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Francien Koote-Gerrese, Beukelsweg 81A, Rotterdam.
Voordrachtavonden, keus uit uitgebreid repertoire.
***
Mr. Th. Regout, Louis-Loyenstraat 26, Maastricht.
Voordracht over filmkunst met vertooning van een reis-rolprent.
***
Dr. W.G.N. van der Sleen, LeeghwaterGstraat 14, Haarlem. (tel. 12872). Landen Volkenkundige voordrachten met vertooning van zelfvervaardigde lichtbeelden
en rolprenten; uitvoerige onderwerpenlijst beschikbaar.
***
Echtpaar Jodjana, Keizersgracht 722, Amsterdam (tel. 32546).
Lezingen over en vertooningen van danskunst.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Arthur Hartog, ‘Backershagen’, Rijksstraatweg,

Wassenaar.

Dr. E.G.R. Abrahams, Hillevliet 122,

Rotterdam.

J.G. Bosma, Arts, Voorschoterlaan 32,

Rotterdam.

Dr. J.L. de Heer, Mathenesserlaan 421,

Rotterdam.

D. Hannema, Westerkade 25

Rotterdam.

A.B.C.v.d. Does. Arts, Oranjeboomstraat 111,

Rotterdam.

Dr. J.v.d. Heyden, Crooswijkschesingel 7B,

Rotterdam.

Dr. W.H. Klos, Groene Zoom 206,

Rotterdam.

Mej. Sophia Koeleman, Arts, Dordtschelaan 59D,

Rotterdam.

K. Kuiken, Arts, Charloische-Kerksingel 84B,

Rotterdam.

M. Meeuse, Arts, Oudedijk 224B,

Rotterdam.

Dr. H.D.E. Milders, Oudedijk 25,

Rotterdam.

H.W. Prillevitz, Arts, Velgersdijkstraat 83B,

Rotterdam.

C.J.A. de Quay, Arts, Bergweg 187,

Rotterdam.

Mevr. Dr. C. Stricker-Scheffer, Mathenesserlaan 358, Rotterdam.
Allen opg. door het Bestuur van Afd.
Rotterdam.
L. Teunissen, Laakkade 416,
's-Gravenhage.
Mevr. Henriëtte Vlieger-Bos, Dokter-Gerkestraat 14zw., Zandvoort.
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Ir. W. Thoms, Gentschestr.aat 79,
Scheveningen.

Buitenland.
Mr. E.A. Hofman, Chasewood, Round
Oak Road, Weybridge (Surrey) (Eng.).
Opg. door Ir. H.G.C.
Cohen Stuart,
A.M. Ornstein, Postbus 437,

Terneuzen.
Kaapstad (Z.-Afr).

Opg. door het Bestuur van Afd. Kaapstad.
Prof. A. Hyma, An Arbor (Michigan),

(V.S.v.A.)

Opg. door het Bestuur van Afd. R'dam.
C. Nepveu, Vergote-plaats 23, Brussel.
Opg. door den heer F. Reysenbach Hz.,
's-Gravenhage.
Zuster A. Numan, Isolatiehospitaal,

Tempe bij Bloemfontein.

A.P. Rutgers, Murraylaan 74,

Tempe bij Bloemfontein.

Mej. T. Hanekom, Normaalkollege,

Tempe bij Bloemfontein.

Casaleggio, Sentrale Hoërskool,

Tempe bij Bloemfontein.

Allen opg. door het
Bestuur van

Afd. Bloemfontein.

Mevr. D. Kothe, 30 Maple Ave. Apt. 2 C.,

Tuckahoe. N.Y.

H. de Wit, 749 Colfax Ave,

Pompton Lakes. N.J.
Beiden opg. door het Bestuur van Afd.
Nieuw-Nederland.

Begunstigers.
Mevr. C. Nepveu-van Amerom, Vergote-plaats 23,

Brussel.

Mej. C. Nepveu, Vergote-plaats 23,

Brussel.

Beiden opg. door den heer 's-Gravenhage.
F. Reysenbach Hz.,
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PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD
FOTO: ZIEGLER, REPRODUCTIERECHT NIJGH & VAN DITMAR N.V. ROTTERDAM
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Prinses Juliana Verloofd
Wanneer Neerlandia van October verschijnt, is het bericht van de verloving van onze
Prinses reeds drie weken oud, maar, al is de eerste geweldige uitbarsting, waarin het
Nederlandsche Volk lucht gaf aan zijn diepgevoelde vreugde over dat feit, verstomd,
de innige dankbaarheid is nog even groot, en telkens laaien de vlammen van geestdrift
bij de geringste aanleiding weer op.
Wij, Nederlanders, leven hartgrondig mede met deze gebeurtenis in onze
Koninklijke Familie. Wij gevoelen hoe onze Koningin te moede moet zijn nu Haar
geliefd kind de natuurlijke bestemming volgt, onze Koningin, die in de eerste plaats
Moeder is, maar niet minder dan Haar volk beseft, welke buitengewone belangen
voor het Vaderland betrokken zijn bij voortzetting van de nationale dynastie, waaraan
ons Volk zich in dezen tijd van groote beproevingen, meer dan ooit vastklemt, wetende
dat de wijze en plichtgetrouwe Koningin, gedreven door warme Vaderlandsliefde,
Haar groove gaven ten volle ten dienste van het Volk stelt.
Maar onze gedachten gaan niet minder naar onze populaire Prinses, die nu voor
het leven gekozen heeft. Wij smeeken den Almachtige met onze gansche ziel, dat
Haar huwelijk gelukkig mag zijn, zoodat Zij de kracht zal hebben Haar zware taak
te volbrengen tot heil van ons Volk en tot eigen voldoening.
Prins Bernhard heeten wij van harte welkom. Het feit, dat de Prinses hem
uitverkoren heeft, is voor het Nederlandsche Volk voldoende om hem met volledig
vertrouwen en warme sympathie tegemoet te treden. De overgang naar de
Nederlandsche nationaliteit en het Nederlandsche leven als Gemaal der Kroonprinses,
moge een zeer belangrijk feit in Zijn leven zijn, moeilijkheden zal Hij op Zijn weg
niet vinden, wanneer de Prins blijft bezield met het verlangen zich volkomen hier in
te leven. Aan voorlichting van de zijde der Koningin, die Haar volk door en door
kent, zal het hem niet ontbreken, en op den steun van ons allen, die met onwankelbare
trouw rond den troon geschaard zijn, kan ook de Prins rekenen.
Zeer veel kan Hij doen om weer licht en vroolijkheid in den kleinen familiekring
te brengen, zeer veel ook in het belang van het Volk.
Wij hebben het vaste vertrouwen, dat met dezen Prins Nederland rijker geworden
is.
Maar in de eerste plaats, Hoogheid, maak onze beminde Prinses gelukkig!
's-Gravenhage, 8 Sept. 1936.
d.K.

Huldetelegrammen
31 Augustus aan H.M. de Koningin:
Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch Verbond biedt Uwe Majesteit eerbiedig
hartelijke gelukwenschen.
Antwoord: De Koningin laat uw bestuur zeer dankzeggen voor gelukwenschen.
HEEMSTRA, Secretaris.
***
8 September aan H.K.H. Prinses Juliana:
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Het bericht der verloving van Uwe Koninklijke Hoogheid vervult ons met groote
vreugde. Het Hoofdbestuur biedt U de hartelijke gelukwenschen van het geheele
Verbond aan.
***
9 September aan H.M. de Koningin:
Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch Verbond geeft Uwe Majesteit de verzekering
van de oprechte deelneming van het geheele Verbond in de belangrijke gebeurtenis
in de Koninklijke Familie. Moge zij strekken tot geluk van Uwe Majesteit, de Prinses
en den Prins en tot heil van het Nederlandsche Volk.
***
9 September aan Z.H. Prins Bernhard van Lippe - Biesterfeld:
Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch Verbond biedt U zijn hartelijke
gelukwenschen aan voor Uw huwelijksgeluk en hoopt en verwacht in U weldra een
Nederlander te mogen begroeten, die Uw nieuwe vaderland ten zegen zal zijn.
***
9 September ontving het Hoofdbestuur van het bestuur der Groep Ned. Antillen
over Hollandradio het volgende telegram: Ontvangst radiorede Koninklijke Familie
zeer goed. Verzoeke bemiddeling meer uitzendingen aanstaande feestelijkheden met
tijdige bekendmaking ten behoeve der bevolking.
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Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden
Invloed in Frankrijk
‘Niemand heeft meer gedaan om Nederlanders naar Frankrijk te lokken dan Colbert’,
schrijft J. Mathorez in ‘Les Etrangers en France’, een belangwekkend werk, eenige
jaren geleden verschenen en veel te weinig bekend. Menigeen zal deze uitlating
verrassen; niemand heeft meer gedaan om den Nederlandschen handel te belemmeren
dan diezelfde minister van Lodewijk XIV. Colbert zag echter in deze vreemdelingen,
wier koopmansgaven, werkkracht, vindingrijkheid en volharding zoozeer afweken
van den ‘Franschen slag’ een uitmuntende hulp ter verwezenlijking van zijn plannen.
Eeuwen lang hebben Hollanders en Vlamingen nagenoeg het heele bedrijfsleven van
Frankrijk beheerscht. Dit blijkt uit de feiten en namen medegedeeld door Mathorez,
die zeven hoofdstukken aan hun leven en streven wijdt.
***
Nederlandsche kooplieden verschenen reeds in de dertiende eeuw op de Fransche
markten. In de veertiende stichtten zij de koopmansbeurs te Nantes. Meer en meer
wonnen zij veld, naarmate, tengevolge van de voortdurende oorlogen, de Fransche
handel op Engeland verliep. Toen de Hanze haar kantoren in Engeland voor den
Franschen handel sloot, werden Nederlanders de tusschenpersonen. De vorsten van
Bretanje begunstigden hen. Bij het begin der vijftiende eeuw vindt men Nederlanders
te Dieppe en Rouaan; sedert de zestiende gaan zij nederzettingen vormen en nemen
vele hunner het burgerschap aan. Heele gezinnen uit Holland trokken naar Rouaan,
waar de nieuwkomelingen handel dreven in de meest verschillende goederen, Indische
voortbrengselen inbegrepen. Bij de herroeping van het edict van Nantes woonden
daar zeker 500. Duizenden zijn voor Alva uit de Nederlanden gevlucht naar de
Rijnstreek, Engeland, Frankrijk; ook de latere twisten tusschen de protestanten
onderling hebben velen naar het Zuiden doen uitwijken. Zij kwamen met hun schepen
overal. Waar de rivieren te ondiep werden, brachten de Hollanders met platboomde
vaartuigen hun waren het land in. Zij konden goedkooper varen, omdat hun matrozen
minder hooge eischen stelden dan de Fransche en hun premiën voor zeeverzekering
bedroegen slechts een achtste van de Fransche, dank zij een gewapend geleide, dat
het reizen met een Nederlandsch schip veiliger maakte dan met andere. Fransche
reizigers voeren daarom met Nederlandsche schepen, zooals tegenwoordig Engelsche
met de K.L.M. De Nederlanders veronachtzaamden geen enkele uitvinding en voeren
nooit met ballast. Met het crediet van Amsterdamsche banken achter zich, hadden
zij omtrent het midden der zeventiende eeuw het grootste deel van den Franschen
handel in handen. Werd te Bordeaux een gemeenteleening uitgeschreven, dan
teekenden de Nederlandsche kooplui der stad voor een groot bedrag in.
***
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Uit de Nederlanden kwamen timmerlieden, schrijnwerkers, horlogemakers, drukkers
en boekhandelaren, tuinlieden. Te St. Quentin ontwikkelde zich de linnenweverij.
Talrijk waren de Hollandsche en Vraamsche fabrikanten van laken. Anderen maakten
aardewerk. Een paar Zeeuwen richtten te La Rochelle een tabakskerverij op. Ook
kwamen er Hollandsche boerderijen, die o.a. aan de Franschen een betere wijze van
boterbereiding leerden; schapen werden uit de Lage Landen ingevoerd. Groote
uitbreiding hebben Nederlanders gegeven aan de suikernijverheid. Wat het land
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daarvan bezat beteekende niet veel; de broeders Isaac en Mozes Meerman richtten
de eerste raffinaderij te Bordeaux op, David Crusius bezat er een te La Rochelle.
Richelieu had in de Ver. Provinciën agenten om waterbouwkundigen, timmerlieden,
kunsthandwerkers te werven, schepen en scheepsbenoodigdheden te koopen. In 1626
en 1638 werd aan Nederlanders de levering van heele eskaders opgedragen. Voor
havenwerken en waterbouw gebruikte men Nederlandsche werklieden bij
honderdtallen.
Nederlanders werden ontboden voor het aanleggen van vestingen en vooral voor
het droogmaken van moerassen, waarmede Frankrijk omstreeks het einde der zestiende
eeuw als bezaaid was. Leeghwater werd om raad geroepen; in 1599 werd een groote
droogmaking-maatschappij opgericht door Nederlandsche ingenieurs, die daarvan
intusschen veel verdriet hebben gehad, daar zij overal tegenkanting ondervonden
van gevestigde belangen. Doch waar zij slaagden - en hun geschiedenis is een verhaal
van ondoofbaren moed - daar brachten de drooggemaakte gronden langen tijd, d.w.z. tot de landzaat ze verwaarloosde! - de beste oogsten voort. Zooveel
Nederlandsche werklieden moesten hiervoor worden overgebracht, daar het werk
den Franschen ongewoon was, dat er zich arbeiderskoloniën vormden die de namen
‘Klein Vlaanderen’ en ‘Polders de Hollande’ tot op dezen dag hebben behouden. De
werken werden ook grootendeels uitgevoerd met Nederlandsch geld, verstrekt door
bankiers als Jan Hoeuftt, wiens geslacht sinds 1599 in Frankrijk was gevestigd en er
tot de herroeping van het edict is gebleven en Gaspard van Gangelt, die omstreeks
1657 een wisselkantoor te Parijs had.
***
Hendrik IV was met de Vereenigde Provinciën zeer bevriend; Richelieu en Mazarin
hebben deze goede verstandhouding aangekweekt, die ook aan de ontwikkeling van
het Fransche bedrijfsleven zeer ten goede kwam. Herhaaldelijk trachtte men het
geheim van den voorspoed der Hollanders te ontdekken en hen na te volgen, o.a.
door de oprichting van een Oostindische compagnie, welke evenwel een roemloos
einde stierf. Bij handelsovereenkomsten trokken de Staten doorgaans aan het langste
eind; hielden aan de eenmaal verworven voorrechten der landgenooten in den vreemde
hardnekkig vast. Overal waar Nederlanders zich vestigden - en zij drongen, dank zij
hun taalkennis en handelsgeest in alle steden, tot in Zuid Frankrijk door - werden zij
ontheven van de hinderlijke belasting van het vorstelijk erfrecht en nochtans als
ingezetenen aangemerkt. Tijdens het ministerschap van Sully, Richelieu en Mazarin
werden zij als vrienden binnengehaald; Sully ging zelfs met de gedachte om - en de
weduwe van Willem I, Louise de Coligny moet dat plan gesteund hebben - Frankrijk
met de Vereenigde Provinciën te vereenigen om aan het land zijn vroegere grootheid
terug te geven.
Reeds na de dertiende eeuw begonnen wetenschap en kunst uit de Nederlanden
naar het zuiden door te dringen. Geert Groote, de stichter der Broederschap des
Gemeenen Levens, verbleef te Parijs van 1355 tot 1358. Er bestaan lijsten van
Hollanders die in de vijftiende eeuw rector waren bij de germaansche gemeenschap,
waarbij ook Duitschers waren ingedeeld. Men vond er namen als J. van Gouda,
Cornelius Oudendijk, dr. Gilles van Delft, een der eerste humanisten aan de Sorbonne,
Erasmus, die in 1495 naar Parijs kwam. Van 1510 tot 1521 zijn bijna alle ontvangers
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dezer gemeenschap Nederlanders geweest; hun zin voor orde en zuinigheid wees
hen vanzelf daarvoor aan. Jac van Loo stichtte te Parijs een waar kunstenarengeslacht;
Vlaamsche schilders verdienden in de zestiende eeuw te Lyon ruimschoots hun
bestaan. Al wat uit de Nederlanden kwam was in de eerste zestig jaren der zeventiende
eeuw in de mode; de ‘Nieuwstijdingen van Broer Iansz’ werden vertaald, het kostuum
onderging onder Nederlandschen invloed verandering. Voor Nederlandsche vernuften,
Anna Maria van Schuurman bijv. openden zich de Parijsche salons. Huygens werd
er gevierd; voor Hugo de Groot, in zijn vaderland
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vervolgd, verkregen Fransche vrienden een jaargeld.
***
Vele Nederlanders werden rijk, verwierven landgoederen, huwden adellijke meisjes,
of gaven hun dochters aan Fransche edelen ten huwelijk. Een der dochters van Gaspard
van Gangelt, om slechts enkelen te noemen, werd gravin van Boursac, een andere
markiezin van Gambais. Elisabeth van den Berg huwde met J.C. de Brouville, den
lateren intendant van Stanislas Leczinski. De zoon van weer een anderen Nederlander
uit Kortrijk, werd op een kasteel bij St. Quentin, waar een plein naar hem genoemd
is, ten doop gehouden door madame de France, de zuster van Hendrik IV, die toen
nog hervormd was. Uiteraard ontstond dikwijls naijver en zelfs werd de klacht
gehoord, dat de Hollanders het land als een wingewest beschouwden en er te groote
rijkdommen weghaalden. Dan werden zware belastingen ingevoerd, maar op
vertoogen uit Den Haag weer opgeheven. Het land kon een zoo nijvere bevolking
moeilijk missen. Colbert ergerde het, dat Franschen niet in staat schenen tot wat de
Nederlanders konden. Aan een zijner gezanten klaagde hij zijn nood, dat van de
25000 handelsschepen in Europa in de vaart, Hollanders er 15000 en Franschen niet
meer dan 600 bezaten. Voor de inrichting van havens en tuighuizen ging de minister
in de Nederlanden ter schole; hij zond daar deskundigen heen om den aanleg van
kanalen, den bouw van sluizen, bruggen, dijken, molens te bestudeeren. Hij herstelde
de stoffenververij met behulp van Vlamingen en Moordnederlanders, beloonde een
Hollander die een verbeterd model brandspuit aanbood en trachtte in alle richtingen
Nederlandsche werkkracht ten bate te doen komen van het land, in den zelfden tijd
dat hem voortdurend de wensch over de lippen kwam, den Hollandschen handel te
gronde te richten. Een zelfbedwang, inderdaad een betere zaak waardig! Toen bij
het uitbreken van den oorlog van 1672, alle Hollandsche handelaren bevel hadden
gekregen, het land te verlaten, verzocht de koopmanschap van Bordeaux intrekking
van dat decreet, waarop Colbert beval, de Hollanders met rust te laten. Mathorez
geeft van deze voorkomendheid een eigenaardige verklaring: iederen Nederlander,
dien men voor Frankrijk won, beschouwde de minister als een mededinger minder!
***
Bij de herroeping van het edict van Nantes sloeg de vreemdelingenstroom de
tegenovergestelde richting in; tal van bedrijven moesten worden opgeheven en vele
families keerden naar de Nederlanden terug. Christiaan Huygens ging voor Frankrijk
verloren. Toch is Mathorez tot de slotsom gekomen, dat de herroeping wel den
voorspoed der Nederlandsche nederzettingen sterk heeft doen afnemen, maar ze niet
geheel te gronde heeft gericht. Veelal bleef een kern bestaan, die, na den vrede van
Rijswijk, in vele plaatsen snel weer aangroeide. De herroeping had voor de welvaart
zulke schadelijke gevolgen, dat nog geen jaar later (13 Januari 1686) aan alle
protestantsche vreemde handelaren weer werd toegestaan, in het land te komen en
het volgende jaar zelfs een premie werd uitgeloofd voor hun komst. Het blijkt niet,
dat velen zich door dit zoete gefluit des vogelaars hebben laten verlokken. Wel kwam
aldus aan den dag, hoe spoedig men in Frankrijk het verlies van zooveel volkskracht
ging voelen. Eerst in de achttiende eeuw begonnen de uitgewekenen terug te keeren.
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Het werk van Mathorez geeft den indruk, dat de verstandhouding tusschen
Franschen en Nederlanders gedurende vele eeuwen veel beter is geweest, dan men
uit de diplomatieke moeilijkheden, die zich van tijd tot tijd voordeden, oorlogen
zelfs, zou opmaken. Nederlanders zagen in Frankrijk vele kansen schoon voor handel
en bedrijf, Franschen vonden, dat zij partij konden trekken van eigenschappen 'der
vreemdelingen, dle zij zelf in mindere mate bezaten. Beide volken vulden elkaar in
vele opzichten aan. Bij het lezen van Mathorez' boek zal men zich misschien
verwonderen over vele zonderlinge, aan Nederlanders toegeschreven namen. De fout
zal niet liggen bij den schrijver, die zoo zorgvuldig oude
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en nieuwe geschriften heeft geraadpleegd en uitgebreide archiefstudies heeft gemaakt,
maar alleen aan het voor Fransche ambtenaren moeilijk te ontcijferen gothische
schrift of aan lastig te spellen klanken, waardoor in de registers bijv. Swaan overkwam
als Svaon, van Hoorn verminkt werd tot Vaanderhornen, van Hamel tot Vandhamel,
van Lennep tot Leneep. Geen wonder dat het gothische schrift verboden werd en de
latijnsche letter in de Nederlanden, mede door de talrijke betrekkingen met Fransche
en verfranschte vrienden, in zwang is gekomen.
H.S.M. v. WICKEVOORT CROMMELIN.

Nederland
Propaganda-Commissie van Groep Nederland
Verleden jaar heeft de Propagandadienst, voor zoover wij weten, aan alle
afdeelingssecretarissen blauwe mapjes met wenken en materiaal voor de propaganda,
dus ook voor het afdeelingswerk rondgezonden.
Het ligt in de bedoeling onzer Commissie, voort te gaan met verstrekking van
gegevens voor die mapjes. Dit behoort trouwens tot de voorstellen, die in de
Groepsvergadering te Middelburg zijn aangenomen. In 't begin van September heeft
onze Commissie reeds vrij uitvoerige wenken voor het voeren van de propaganda
verstrekt; binnenkort volgen nog eenige gegevens o.a. voor de afdeelingsavonden.
(Zie ook de opgaven in Neerlandia).
Mochten er afdeelingen zijn, die zich niet in het bezit van zulk een blauwe
propagandamap verheugen, dan kunnen die er alsnog een aanvragen bij den Secretaris
onzer Commissie, den heer M.J.J.M. Kavelaars, Mathenesserlaan 219, Rotterdam-C.
Voorts verwacht de Commissie nog veel meer teekenen van leven op haar beide
vorige oproepen, dan tot nu toe zijn binnengekomen.
De Propaganda-Commissie:
K.E. OUDENDIJK.
F. KROON.
M.J.J.M. KAVELAARS.
Sept. 1936.

Het gedenkteeken voor Dr. René de Clercq (1877-1932)
Onthuld 19 September 1936
Op Zaterdag 12 Juni 1932 overleed Dr. René de Clercq en werd begraven op den
vredigen doodenakker van Lage Vuursche. Vrienden en vereerders volvoerden het
plan aldaar een hem waardig gedenkteeken te stichten, dat in zijn geest niet als zerk
op het graf mocht rusten, maar opgericht is op een aanpalend stuk. Het is van den
Vlaamschen beeldhouwer Josef Cantré, en stelt den dichter voor, oprijzend uit den
tuin van Dietschland, het gelaat gericht naar de opgaande zon, de linkerhand rustend
op de Moederaarde die hij bezong, met de rechter zijn dichtbundel ‘De Noodhoorn’
drukkend aan het hart.
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Op 19 September j.l. had de onthulling plaats. De hooge reiskosten hadden velen
uit Vlaanderen weerhouden en de plaats der plechtigheid was niet zoo gemakkelijk
te bereiken. Toch waren er wel een duizendtal aanwezigen uit alle oorden van Noord
en Zuid en ver daarbuiten. Tijdsomstandigheden waren mede oorzaak, dat van
hoogerhand bepaalde beperkingen waren opgelegd. De plechtigheid heeft daaronder
niet geleden, omlijst door de pracht der boschrijke omgeving in stralenden
laatzomer-namiddag.

Dr. René de Clercq.
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Wat de tijdgenoot zeer zeker nimmer genoeg besefte, is thans in opgang: het begrip
dat De Clercq als dichter van onzen ganschen stam de eerste onder allen is en wellicht
in eeuwen niet zal worden overtroffen. Daarvan getuigde de groove opkomst van
vele oude getrouwen, die hem goed gekend hebben en de talrijke schaar uit het
opgroeiend jonge geslacht.
De plechtigheid werd geopend met twee coupletten van het Wilhelmus door een
mannenzangkoor onder leiding van den heer C.M.M. Heymans uit Utrecht, gevolgd
door ‘Bede’ van Jef van Hoof. Daarna schetste Prof. H. Burger uit Amsterdam,
voorzitter van het comité, des dichters ontwikkelingsgang met strophen uit zijn
gedichten: eerst zingend van huisgezin en de eenvoudigen te lande, dan strijder voor
Vlaanderen en ten slotte ziener van Dietschland.
Hierop onthulde Mej. Elza de Clercq het gedenkteeken en dankte namens de
nabestaanden allen die daartoe hadden medegewerkt voor die totstandkoming en de
betoonde belangstelling.
Talrijke kransen en palmtakken van vereenigingen en bonden, w.o. een van het
Hoofdbestuur namens het Algemeen Nederlandsch Verbond, werden neergelegd,
waarna Dr. August Borms, eerevoorzitter van het comité, de ziel van De Clercq
toesprak in gevoelvolle, doch mannelijke woorden. Hij dankte hem voor het gebrachte
offer, dat het levend en komend geslacht zou huldigen met de daad, namens allen
belovend in zijn Dietschen geest te zullen leven en zijn lichtend voorbeeld als strijder
voor de volkszaak te volgen.
Toen zegde een dochter van Prof. Degroodt uit Antwerpen een gedicht van Gezelle
en zong het koor, weldra begeleid door velen, die medezongen, den Vlaamschen
Leeuw en tot slot werd aan allen, ook die buiten de spijlen van het kleine kerkhof de
plechtigheid hadden moeten volgen, de gelegenheid gegeven in rondgang een laatsten
groet te brengen.
Het was een dag van wijding, die niet uit de herinnering zal gaan.
v.E.

Vlaanderen
Noord en Zuid
Het zou verkeerd zijn het te willen ontveinzen: de geestelijke wisselwerking tusschen
Noord en Zuid, zoo jammerlijk onderbroken door den wereldoorlog en zijne
economische gevolgen, is, bijna twintig jaar na het einde van deze gruwelijke periode,
op verre na nog niet wat zij weer had kunnen zijn. Wat toch weet het jonge geslacht,
in Vlaanderen van Noord-Nederland? Welke betrekkingen heeft het met dit gedeelte
van ons stamgebied in Europa? In de meeste gevallen: niets en geene. Ook met het
oudere geslacht - dat der veertigers en vijftigers - is het al niet veel beter gesteld. Het
teert nog op zijn vooroorlogsche kennis van Noord-Nederland en zijn bewoners, op
zijn literaire bekendheid met het werk van de Hollandsche ‘mannen van tachtig’.
Maar aangevuld en bijgewerkt tot den huldigen dag heeft het deze kennis niet of, in
het beste geval, slechts ten deele en men kan dan ook de Vlaamsche, intellectueelen
op de vingers tellen, die nog af en toe eens een boek of een verzenbundel van een
Noordnederlandsch proza-rschrijver of dichter koopen.
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Met de bekendheid van Vlaanderen in Nederland is het ongetwijfeld beter gesteld,
dank zij de voortreffelijke Noordnederlandsche pers, die hare lezers wel degelijk op
de hoogte houdt van alles, wat in het Vlaamsche land leeft en strijdt. De hooge stand
van den gulden - voor den gewonen Vlaming een slagboom waar niet overheen is te
klimmen - werkt natuurlijk andersom in de richting Noord-Zuid, bevordert het reizen
naar Vlaanderen, het aanschaffen van Vlaamsche lectuur, enz. Doch ook op dit gebied
valt nog zeer veel te doen, te ordenen en aan te vullen. Wil de wisselwerking tusschen
Noord en Zuid - afgezien dan van de zeker niet te onderschatten beteekenis der
Vlaamsche en Noordnederlandsche wetenschappelijke congressen en andere
gelijksoortige bijeenkomsten - werkelijk vruchtdragend zijn, dan moet eerst even-
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wicht worden geschapen tusschen de stroomingen in ieder der beide richtingen. In
alle objectiviteit, gedragen door een warm gevoel van innige stambroederschap, de
vele oorzaken van het hierboven aangestipte euvel opsporen en vervolgens de
middelen overwegen en bespreken, die dit kwaad uit de wereld kunnen helpen, ziedaar
ongetwijfeld een dankbare taak voor de leidende elementen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond in Noord en Zuid. Een dergelijk onderzoek - wij schreven
bijna: ‘gewetensonderzoek’ - zou men zeer ruim dienen op te vatten. Het zou niet
enkel het zuiver geestelijk-speculatieve maar zoowel het literaire als het economische,
het toeristische als het wetenschappelijke terrein moeten bestrijken en dus niet te
verwezenlijken zijn zonder de welwillende medewerking van de groote groepeeringen
en lichamen, welke zich op deze verschillende gebieden bewegen. Wij geven het
denkbeeld voor wat het waard is. Mocht het in het Zuiden en het Noorden door enkele
werkdadige mannen worden opgevangen, dan zou het misschien nog dezen winter
uitgediept en - wie weet? - mogelijk zelfs verwezenlijkt te kunnen worden.

Mr. J.A.N. Patijn
De benoeming van mr. J.A.N. Patijn tot gezant der Nederlanden te Brussel is, niet
enkel in de zeer talrijke Nederlandsche kolonie, maar tevens daarbuiten, met
voldoening vernomen. Ook de eerste aanraking met dezen hoogst verdienstelijken
diplomaat, samenvallend met de bekendmaking der verloving van prinses Juliana,
heeft een bijzonder gunstigen weerklank gevonden, die het hem mogelijk zal maken
zeer snel het hart te winnen van de in België verblijvende Nederlandsche staatsburgers
en van vele intellectueele Vlamingen. Wij ontveinzen ons geenszins de moeilijkheid
der positie van den gezant der Nederlanden op een post als dien te Brussel. Al te veel
voortvarendheid en sympathiebetuiging aan het stamverwante Vlaamsche volk zou
hem al heel gauw als een diplomatieke zonde worden aangewreven, maar een te
verregaande schuchterheid en terughoudendheid ten opzichte van de Nederlandsche
taal in België, de Vlaamsche letterkunde, het Vlaamsche leven en de Vlaamsche
volksziel zouden hem al even kwalijk worden genomen.
Vertrouwend in de diplomatieke vaardigheid en het gezonde oordeel van mr.
J.A.N. Patijn, durven wij dan ook verwachten, dat hij, bij alle gelegenheden, den
voorrang zal weten te geven aan de gemeenschappelijke Nederlandsche taal en niet
zal nalaten, steeds en in de meeste mate, van zijn belangstelling in de ontwikkeling
van de Vlaamsche kultuur (dit woord zoo breed mogelijk opgevat) te getuigen.
Weshalve wij hem hier hartelijk welkom heeten en hem verzoeken onze eerbiedige
gelukwenschen te willen aanvaarden.

Beschaafde omgangstaal in.....1876
Herhaaldelijk reeds is in de Vlaamsche rubriek van Neerlandia aandacht gevraagd
voor het, sedert enkele jaren, weer opflakkerende streven naar een ruimer gebruik,
in Vlaanderen, van de beschaafde Nederlandsche omgangstaal. Kort voor den oorlog
was, door den betreurden Vlaamschen kamper, dr. O. de Gruyter, alreeds een duidelijk
omlijnden vorm aan dit streven gegeven, doch men zou zich vergissen, indien men
ging meenen, dat zulks de eerste poging van dien aard was. Immers, reeds in 1876
richtte het College van Burgemeester en Schepenen te Antwerpen (burgemeester
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was toen Leopold de Wael), op voordracht van de Stedelijke Commissie voor
Onderwijs, tot het onderwijzend personeel der officieele scholen een uitvoerig
rondschrijven, betreffende ‘de zuivere uitspraak van de Nederlandsche taal’. Daarin
werd vooreerst gezegd dat ‘de graad van beschaving bij elk volk afgemeten wordt
naar den trap van ontwikkeling, door kunst, letteren en wetenschap bereikt.’ Niemand
kan echter op den titel van beschaafd mensch aanspraak maken, indien hij niet
beschaafd spreekt, een feit, dat thans, zestig jaar na het verschijnen van den
Antwerpschen omzendbrief, evenwel in Vlaanderen, waar het dialekt spreken een
ware plaag is gebleven, nog altijd niet algemeen wordt aanvaard.

Neerlandia. Jaargang 40

225
‘De Vlamingen’ betoogde burgemeester De Wael verder, ‘moeten, evenals elke
andere beschaafde natie, trotsch zijn op hunne moedertaal en hare schoonheden en
haren rijkdom doen uitblinken met ze zuiver te spreken en keurig te schrijven. Doch
om dit te kunnen doen, moeten zij hunne tale geheel machtig wezen en hieraan is
het juist, dat de meesten mank gaan. Zij zijn niet in de gelegenheid geweest hunne
eigen taal genoegzaam aan te leeren en te beoefenen, en gebruiken ze nu slechts, als
ze over gewone of nietsbeduidende zaken handelen en als het er niet nauw op aankomt
of ze zich al of niet van een keurige taal bedienen. Is het niet betreurenswaardig, dat
vele Vlamingen, bij het gebruik hunner eigen moedertaal, bijna voor onbeschaafden
moeten doorgaan, en om zich eenen toon van deftigheid te geven verplicht zijn eene
andere spraak te bezigen?’
De burgemeester verheugt zich verder over het goede voorbeeld door vele
onderwijzers en onderwijzeressen op het gebied van het gebruik der beschaafde
omgangstaal gegeven, verwacht, dat zij voortaan ook buiten de school daarmede
zullen voorgaan en geeft vervolgens eenige met treffende voorbeelden aangevulde
wenken, welke ook ten huidigen dage nog niet allemaal verouderd zijn en wel eens
mochten worden herhaald ten behoeve van de honderden Vlaamsche onderwijzers,
die nog steeds voortgaan met lager onderwijs te geven in het plaatselijk of gewestelijk
dialekt.

Neerlandsch leven in Brazilië
Wij hebben nog geen melding gemaakt van de oprichting der Neutrale Nederlandsche
Vereeniging te Chattam, Ontario in Canada, die haar eigen maandblad uitgeeft onder
den naam Hollandia. Monthly Publication of the Dutch Canadian Association. Dit
is het eerste in Canada gedrukte Nederlandsche blad. De vereeniging, die het
maatschappelijk en zedelijk belang harer leden behartigt, heeft een boekerij opgericht,
waaraan onze Afdeeling Boekverspreiding bereids een flinke hoeveelheid boeken
heeft gezonden. Het adres is Postbus 41, Chatham.

Zuid-Afrika
Afrikaans Studente-Toneel van Stellenbosch
Onder de Hollands-sprekendes in Suid-Afrika, met hulle stryd om die behoud en
vooruitgang van eie taal en kultuur, neem in die laaste jare die verlange na Nederland
meer en meer toe.
Die vraag na Nederlandse boeke word groter en daarbij die verlange dat Nederland
kennis sal neem van die Afr. boek. Die Afrikaanse Toneel bloei op; verskeie eg
Nederlandse stukke is in Afrikaans vertaal, maar ook die oorspronkelike toneelkuns
vertoon 'n gesonde selfs 'n verbasende groeikrag.
Daarom het die ‘Afrikaanse Studente-Toneel van Stellenbosch’ wat beskik oor
prima toneelkragte (die toneel sit die Afrikaner in die bloed net soos die Fransman)
en wat reeds verskeie goeie vertonings gegee het, besluit om in sy vacansie na
Nederland en Vlaandere te gaan. Hulle wil aan die Dietse stamverwante 'n proeve
van Afrikaanse toneelkuns kom aanbied.
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Hiervoor is gekies:
a. ‘'n Liefde aan die Kaap onder van der Stel’. Histories toneelspel in drie bedrywe
deur Dr. Henri Cronje.
b. ‘Ousus’ die fyn suiwer litterair en psychologiese stuk van Advokaat H.A. Fagan.
c. ‘Die laaste van die Takhare’, deur C.L. Langenhoven.
Die reis na Nederland word gemaak met die Italiaanse Boot tot Marseille en dan
oor land voortgesit en daarom sal die eerste opvoerings in Brussel en Antwerpen
gegee word.
Gedurende Januariemaand en tot aan die 15e Febr. is die Geselskap daagliks
beskikbaar.
Hulle bring hulle eie dekors en kostuums saam.
Die Geselskap word gevorm deur die dames Josefine Ballot, Sibs Botha, Adrienne
Gerieke en Mizzi Krige; en die here Lod. F. Spies, Koos Gericke, Pieter Conradie
en Otto van Schalkwijk.
Die artistieke leier is die bekende Nederlandse Toneelspeler Anton Verheyen.
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Professor Dr. A.C. Bouman van die uniwersiteit van Stellenbosch begelei die
geselskap.
P.J. DE VILLIERS.
Naschrift der Redactie.
De bedoeling dezer bekendmaking is de belangstelling en medewerking, in het
bijzonder die der Afdeelingsbesturen te vragen voor deze poging om Nederland in
kennis te brengen met het Afrikaansch tooneel.
De vergoeding, die het gezelschap vraagt is 160 gulden voor elke vertooning, niet
veel voor een tooneelvoorstelling, maar denkelijk voor de meeste afdeelingen wel
een bezwaar met het oog op de schrale kas. Maar daaraan is tegemoet te komen door
met andere vereenigingen samen te werken. Wanneer aldus de kosten gezamenlijk
gedragen worden en men vraagt een lagen toegangsprijs voor de leden, dan is zulk
een bijzondere voorstelling best zonder nadeelig slot in elkaar te zetten.
Afdeelingsbesturen in Nederland en Vlaanderen, overweegt en beslist spoedig!

Amerika
Een Amerikaansche stad door Nederlanders gesticht
Weer een inlijving!
Tot dusver werd aangenomen, dat Germantown, bij Philadelphia, gesticht was door
Duitsche doopsgezinden. Op een gedenkteeken te Krefeld (Duitschland), ter eere
van de stichters in 1931 opgericht, kan men lezen, dat Germantown ‘de eerste zuiver
Duitsche nederzetting’ was op Amerikaanschen grond en dat de ‘Duitsch
Amerikaansche Nationale Bond’ dit gedenkteeken oprichtte ‘het oude Vaderland
nooit vergetend; trotsch op zijn oude beschaving van duizenden jaren en zijn, in den
nieuwen tijd bevochten, onvergelijkelijke verwervingen (Errungenschaften); steeds
gedachtig aan de schitterende eigenschappen, die het Deutschtum der Vereenigde
Staten aan het oude Vaderland te danken heeft’. Dit is alles uiterst mooi en treffend....
maar niet juist. Prof. William I. Hull van Swarthmore College, Pennsylvania, toont
in zijn nieuwste monografie over de Kwakers1) aan, dat Germantown niet gesticht is
door Duitsche mennonieten, maar door Hollandsche Kwakers uit de Rijnstreek.
Hull is een bevoegd schrijver over de geschiedenis der Kwakers. Reeds verschenen
tien werken van zijn hand, waarvoor hij o.a. handschriften heeft geraadpleegd in vijf
talen uit even zoovele landen. Dank zij eenige jaren studietijd te Leiden schijnt hij
onze taal, al gebruikt hij haar niet voor zijn geschriften, goed te kennen; hij schreef
zijn eerste boek over een Amsterdammer: Willem Sewel, andere over De Opkomst
van het Kwakerisme te Amsterdam, Hollandsche Kwakeraanvoerders, De Opkomst
van het Kwakerisme te Rotterdam, enz. Hij heeft aangetoond welke nauwe
betrekkingen er hebben bestaan tusschen de Hollandsche Kwakers en William Penn
en welken invloed zij hebben gehad op het leven en het denken in de Nederlanden
en West Duitschland. De Nederlanders trokken daarheen, deels tot het maken van
1) William Penn en de Hollandsche Kwakersverhuizing naar Pennsylvanië. 445 blz. (Swarthmore
College Monographs).
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bekeerlingen, deels tot het stichten van koloniën. Tot ver in de Duitsche landen
drongen zij door, zij preekten, verspreidden tractaatjes en zochten vriendschap met
invloedrijke personen, wier bescherming zij inriepen tegen de vervolgingen. Penn
heeft drie propaganda- en kolonisatiereizen gemaakt naar de Nederlanden en
Duitschland. Hij had belangrijke betrekkingen met vloot- en legerbelangen in de
Ver. Provinciën en haalde de Kwakers over, hun woonplaatsen in het Rijndal te
verlaten en hem naar de Nieuwe Wereld te volgen. Deze Nederlanders stichtten
Germantown, het waren 13 mannen, waarvan 9 met hun vrouwen, verder 1
ongetrouwde vrouw, Margriet Op den Graeff, 1 jongen, Denart Streype, 2 kinderen
op zee geboren en 8 andere kinderen. De namen der 13 waren: Dirk Isaks Op den
Graeff, Herman Isaks Op den Graeff, Abraham Isacks Op den Graeff, Lenert Arents,
Thones Kunders,
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Reiner Tysen, Willem Strepers, Jan Lensen, Pieter Keurlis, Jan Siemes, Johannes
Blijkers, Abraham Tunes en Jan Luykens.
Zij bereikten op 6 Oct. 1683 Philadelphia en kregen zes dagen later van William
Penn een cedel voor 2428 ha. grond, waarvan de helft bestemd was voor het
gezelschap, dat uit Frankfort was overgekomen. In overleg met F.D. Pastorius, den
leider der Duitsche kolonisten, werd toen ieders aandeel uitgemeten. Pastorius bleef
nog twee jaren lang te Philadelphia wonen, maar de Hollanders begonnen terstond
op den verkregen grond hun woningen te bouwen, die zij nog denzelfden winter
betrokken. Terzelfder tijd vestigden zich in de nieuwe gemeente drie Duitsche
gezinnen; later kwamen er meer Duitschers, zoowel als Nederlanders uit Krefeld en
Krisheim. In 1690 telde de bevolking 175 personen, op 8 of 10 na allen Nederlanders,
ook uit tal van plaatsen in de Nederlanden. Namen als Jacob Claesen, Annetje en
Barent van der Werf, Dirk Jansen, J.W. Boekenoogen, Gerrit en Cornelis de Wees,
Jan Willems, Adriaan van der Sluys, Kath, van de Woestyne, Arent Hendricks,
Hendrik Pannebakkers laten geen twijfel toe aan de Nederlandsche herkomst. Als
overtuigend stuk is voorts in het boek afgedrukt een foto van de in het Nederlandsch
gestelde huwelijksakte van de Nederlandsche Kwakers Dirck Isacks en Neuleken
Vijten, die in 1681 te Krefeld trouwden. Bijna al de getuigen bij dit huwelijk, wier
handteekening onder de akte staat, verhuisden van Krefeld naar Pennsylvanië als
een aaneengesloten gemeente. Hulls boek bevat onder vele andere belangrijke
verluchtingen, een foto van een Nederlandsche vertaling van een brief van den
Kwaker-prediker Rodtgert Langwort uit Philadelphia, welke kenschetsend is voor
de manier, waarop het goede nieuws van Penns land van belofte verspreid werd onder
degenen in de Oude Wereld, die naar een veilige woonplaats uitzagen.
De Nederlandsche kolonisten hebben in Germantown vijfentwintig jaren lang
ongemoeid gewoond tot de groote Duitsche inhuizing begon, waarin zij geheel zijn
opgegaan, zooals later de Duitschers op hun beurt werden opgeslorpt door den
Angelsaksischen stam. Germantown kreeg de eerste papierfabriek van Amerika en
de eerste school. Ook verscheen daar de eerste Bijbel, die in Amerika gedrukt is, in
welke taal ook. Hoe sterk de Nederlanders vasthielden aan hun eigen aard, aan
vrijheidsen rechtvaardigheidszin, blijkt uit een door den Amerikaanschen schrijver
medegedeelde bijzonderheid. Te Germantown is het eerste verzet tegen den
slavenhandel beproefd, twee eeuwen vóór Beecher Stowe haar ‘Negerhut’ schreef.
Nederlandsche kolonisten stelden in het Engelsch, dat hun heel wat moeite schijnt
te hebben gekost, een verzoekschrift op, om op afschaffing aan te dringen; het werd
echter niet verzonden, het vertegenwoordigend lichaam der Kwakers durfde een zoo
ingrijpende daad niet aan!
Welk aandeel Duitschers ook later in de ontwikkeling van Pennsylvanië hebben
genomen, Prof. Hull heeft in zijn met zooveel waardeering voor den Nederlandschen
geest geschreven werk bewezen, dat de eerste stap van Nederlanders is uitgegaan.
Aardrijkskundig mogen dezen ‘Duitschers’ hebben geheeten, in zoover als die
benaming inde zeventiende eeuw een bepaalde beteekenis had, staatkundig waren
de Krefelders onderdanen van Prins Willem III. Zij waren Nederlanders van
nationaliteit, oorsprong, taal en zeden. De Hollandsche stichters van Germantown
bezaten evenwel niet zulk een begaafd geschiedschrijver als de Duitschers in F.D.
Pastorius, de eenige van den troep, die een academische opleiding had gehad. Hij
heeft uiteraard in zijn verhaal de Duitschers op den voorgrond geschoven, waarin
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latere schrijvers hem klakkeloos hebben nagevolgd. De onartistieke Germania op
het in 1920 te Germantown opgerichte gedenkteeken is onhistorisch!
Het is geen geringe verdienste van prof. Hull, deze geschiedkundige fout te hebben
hersteld in zijn voortreffelijke studie.
H.S.M. VAN W. CROMMELIN.
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That is the Dutch of it
Dat het vaste geloof en Godsvertrouwen niet altijd naastenliefde en verdraagzaamheid
met zich brengt, kan men in ons lieve vaderland dagelijks vaststellen. Men volge
slechts de twisten, vooral den schoolstrijd tusschen onze geloovige Nederlandsch
Hervormden en Gereformeerde broeders, o.a. te Waddinxveen, De Krim, enz. enz.
Ook onder onze geloovige Amerikaansche stamgenooten zoekt men soms
tevergeefs naar breedheid. Eens waren zij allen lid van de Reformed Church, maar
telkens na felle twist hadden afscheidingen plaats en ontstonden de Christian
Reformed Church en nog andere groepen en groepjes.
Vooral het modernisme bedreigt telkens den vrede. Thans heeft Chicago zijn ‘case’
en wordt prof. F.H. Wezeman, hoofd van de Chicago Christian High School o.a.
door Dr. Kuiper en Ds. Hoeksema van gebrek aan bijbelvastheid beschuldigd daarmede tevens zijn High School te vergelijken met een M.U.L.O. ten onzent,
bedreigd. Deze ‘Chicago situatie’ trekt volle zalen. Eens waren bij het optreden van
Wezeman onder zijn Nederlandsch - Amerikaansche geloofsgenooten een 750
aanwezigen en moesten door gebrek aan ruimte honderden worden afgewezen. Ook
in pamfletten gaat men elkaar te lijf en in 'n onafzienbare reeks van krantenartikelen.
Het is het onderwerp van gesprek.
‘The truth about the Chicago Situation’ by the Chicago Christian High School
Board lees ik in een der Nederlandsche Amerikaansche bladen, n.l. in Onze Toekomst,
tot voor kort Illinois' only Holland American Weekly. Vol spanning zien de onzen
dit geschrift tegemoet: ‘A 200 page reply to the attack made against us and our
principal. Dr. F.H. Wezeman’.
Het Nederlandsch-Amerikaansche wereldje is weer in beroering. En de
Amerikanen, overigens vol bewondering voor de werkkracht, spaarzaamheid en
opofferingsgezindheid hunner Nederlandsche medeburgers, kijken elkaar glimlachend
aan en zeggen ietwat spottend: That is the Dutch of it.
J. VAN HINTE.

Amerikaansche belangstelling
Dr. J. Van Hinte ontving uit Grand Rapids de volgende opmerkingen over zijn bijdrage
in ons Juninummer:
Met meer dan gewone belangstelling las ik uw artikel onder het kopstuk Amerika,
in Neerlandia, hetwelk mij door Mr. Hoekstra was toegezonden.
Ik ben zoo vrij om uw aandacht te vestigen op een paar onnauwkeurigheden, en
doe dat alleen met het doel om de historische gegevens nauwkeurig te doen zijn, en
in het bewustzijn, dat U dit ook als hoogste eisch stelt.
Op blz. 115 noemt U de Standard-Bulletin republikeinsch en christelijk
gereformeerd nieuws- en advertentieblad. ‘In de bekende ‘Newspaper Directory’
van Ayer & Son vindt U ons blad geclassificeerd als ‘Independent’. Wij stellen daar
prijs op, ‘because we want to be impartial in connection with the political parties in
the U.S.’ Ik stem toe dat Mr. Dykstra veelal schreef als Republikein, doch ik heb
sinds geruimen tijd zijn plaats ingenomen en redigeer nu ook die rubriek. Zooals U
weet, spreekt men hier in de politiek wel van beginselen, doch als men de platforms
vergelijkt blijft er niet veel meer over dan practische politiek, en de eenvoudige
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Hollanders zeggen: ‘Het doet er niet toe of je door de hond of door de kat gebeten
wordt’.
In de tweede plaats noemt U de Standard-Bulletin ‘christelijk gereformeerd’. Ons
blad is geen kerkelijk blad. Wij geven elke week het nieuws van de Geref., Chr.
Geref., Prot. Geref., Bereers, Baptisten, enz., doch omdat er meer dan 40 Geref. en
Chr. Geref. kerken zijn, is dat nieuws overwegend.
Ook op kerkelijk terrein wensch ik onpartijdig te zijn. Ik heb geleerd over de
kerkmuren heen te zien, en het goede in anderen, ook al verschillen wij van inzicht,
te waardeeren. Tolerantie is een gevleugeld woord; om het echter in de practijk toe
te passen, kost soms zelfverloochening en oefening, om de tong en de pen in toom
te houden.
U stelt Hon. Ate Dykstra voor als ‘voormaligen chr. geref. volksvertegen-
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woordiger’. Dit klinkt ons vreemd in de ooren, en kan er misschien in Nederland
mee door, doch hier, waar de scheiding van kerk en staat sterk op den voorgrond
staat en te eenzijdig in het bewustzijn leeft, wekt het een gevoel van tegenzin.
Het is geweldig moeilijk werk, om vooral Amerikanen aan 't verstand te brengen,
dat de toepassing van Calvinistische beginselen, op elk terrein des levens, heel iets
anders is dan kerkjespelerij.

Taalwacht
Taalnootjes
Bedenksels
De Peller houdt niet van purismen; de meest logische woordbedenksels brengen ons
niet verder wanneer niemand ze gebruikt. Equivalent beteekent het gelijkwaardige;
uit de wetenschappelijke taal schijnt echter dat woord, dat iedereen verstaat, niet te
verdrijven. Soms is het vreemde woord.... het eenige goed Nederlandsche! 14-duims
geschut is een anglicisme, een 35-centimeterkanon goed Nederlandsch. Is het niet
opmerkelijk, dat Hildebrand verzocht, met parapluie en regenscherm ‘naar
omstandigheid en hartsgevoel te mogen omspringen?’ Wat is er juister, zuiverder,
degelijker Nederlandsch dan regenscherm, maar wie ziet het ooit behalve bij de
vestiaires (kleedkamers) van het A.N.V.? Bilderdijk beweert, dat trok de
Nederlandsche benaming is voor biljart. Vraagt u er eens naar in een café (of zegt u
koffiehuis?) en let dan op wat er gebeurt. Het woord auto (in Den Haag verkeerdelijk
als oto uitgesproken) zit er vast in. Wie daarvoor in het begin zelfbeweger bedacht,
heeft er weinig plezier van beleefd.

Nieuwe spelling
Onverwacht gevolg van de nieuwe spelling! Een vertaalster, die blijkbaar ongelukken
vreesde van het woord negeeren, meende zich uit de moeilijkheid te redden door te
schrijven negéren. We krijgen dan ook négeren voor negeren. Dat kan mooi worden!
Komt dit algemeen in zwang, dan zal een Nederlandsch opstel er weldra uitzien als
een Fransche thema. De drukkerijen zullen een nieuwen voorraad klemtoonteekens
dienen in te slaan.

Tegen vreemde woorden
Menigeen, die - loffelijk! - een echt Nederlandsch woord zoekt voor een dat (soms
alleen in schijn) uitheemsch is, vindt .... een germanisme. ‘Binnen het raam der
Nederlandsche wetgeving’ is bijna zuiver Duitsch. Omlijsting is Nederlandsch, maar
ongebruikelijk. Men mag gerust kader bezigen, dat men bijv. in de militaire taal er
toch nooit uit krijgt.
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Een knarsend germanisme is het woord scheidend voor aftredend, heengaand,
afscheid nemend. Een ‘scheidende directeur’ is iemand, bezig met echtscheiding,
geen aanleiding voor een bijzondere hulde. En kunnen onze lezers niet eens hun
scherpzinnigheid richten op de aanvoegende wijs van koffiehuisbediende? Een halve
eeuw geleden riep men ‘Jan!’ Toen de Pieten, Hendriken, enz. daartegen opkwamen,
werd ‘Aannemen!’ bedacht, dat een heelen tijd goed is gegaan, tot iemand den
onzaligen inval kreeg, Ober te roepen. Het was weer Duitsch en mal. Voorstellen
worden ingewacht.

Nieuw
‘Een nieuwe snof komt op met iedere nieuwe mare’ zong Constantijn Huygens. Hoe
verbazend knap moet niet iemand zijn, die schrijft over een ‘nivelleering van de door
de valutadepreciatie ontstane discrepantie,’! Zooiets had men nog niet gedrukt gezien.
Het uitroeien van nieuwe barbarismen geeft de handen vol. Men heeft uit het Engelsch
schaduwen van boosdoeners ingevoerd, niet in de Nederlandsche beteekenis (want
ze zijn al zwart genoeg) maar in den zin van nagaan of volgen door de politie. Men
schrijft gangster voor bandiet, chapelle ardente (in het Fransch al dwaas) voor
rouwkamer, caterpillar voor rupsbandauto, embargo voor beslaglegging of
uitvoerverbod, gecrémeerd voor verbrand, biennale voor tweejaarlijksche, finalisten
voor personen die in den eindstrijd komen, circuit voor renbaan, enz. Trapt iemand
u op de teenen, dan heet het ‘sorry’ (het spijt me). En de oude dame, die puffend van
een concert terugkomt, roept, hoewel ze misschien nooit van het Engelsche chockful
(stikvol) gehoord heeft: ‘Het was er tjok en tjok!’

Naar de Sjouw
Er valt geen reden te bedenken, waarom modeshow niet kan worden vervangen door
modeschouw. Zelfs de groote ‘magazijnen’ (vervaarlijk gallicisme voor winkels)
kunnen daar niets tegen hebben, integendeel! Het woord modesjouw uit een
beminnelijken vrouwemond maakt een indruk alsof ge in een citroen beet.
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Het paard als boekhouder
Dat een kunstenaar ‘overwinningen boekt’ is onwaarschijnlijk - de zin voor
boekhouden is aan dien kant meestal niet sterk - ofschoon niet onmogelijk. Maar
dat, zooals een Nederlandsche sportverslaggever beweert, een renpaard ‘te Amsterdam
en Los Angeles vele successen geboekt’ heeft, zouden wij zelfs van de schrandere
Elberfelder paarden niet kunnen gelooven. Het is bovendien een anglicisme in het
vierkant.

‘Spreek je moêrs taal!’
‘Spreek je moêrs taal, man!’ zei de heer Kegge tot den tuinder en het was een wijze
raad. Wie die taal niet goed geleerd heeft, zegt nu en dan het omgekeerde van wat
hij bedoelt. Een vaderlandlievend blad spreekt van opheffing van den militairen geest,
waardoor het beetje strijdvaardigheid bij den landgenoot geheel en al zou verdwijnen.
Natuurlijk was verheffing bedoeld. Terugkomen van en op staan tegenover elkaar
en worden ten onrechte vaak dooreen gebruikt. Iemand komt terug van de dwalingen
zijns weegs en niet op.... tenzij hij onverbeterlijk is.
Iemand is zooveel malen mensch als hij talen spreekt. Een Nederlandsch schrijver
van naam heeft onvriendelijk opgemerkt, dat het meerendeel zijner landgenooten
‘dus heelemaal geen mensch is’: het kent zelfs zijn eigen taal niet!
PELLER.
Verbetering.
In het vorige nummer, op blz. 213 1ste kolom, wordt gesproken van de aangekleede
boterham der Stastoke, lees Stastoks.
In de 2de kolom staat ‘opstand voor oproerig’, lees opstandig voor oproerig.

De oorsprong van het woord fiets en nog iets
In het stukje van R., waarin hij het allerwege in den smaak gevallen voorstel deed
om voor tandem het Nederlandsche woord tweefiets in te voeren, deelde hij ook iets
mee over den oorsprong van het woord fiets.
Wij kunnen daaromtrent nog het volgende meedeelen. Het is volgens een
overlevering een klanknabootsing, in 1870 bedacht door een buitenleerling van het
bekende Instituut Van Kinsbergen te Apeldoorn, die een der weinige jongens was,
die zich toen de weelde konden veroorloven op een houten Burgers-rijwiel te rijden,
en op het woord fiets kwam door het geluid, dat zijn ‘kar’ op de Geldersche
grindwegen maakte.
Anderen leiden fiets af van fiessepee, zooals de volksmond velocipèd,e uitsprak.
Het woord fiets is in de Nederlandsche letterkunde het eerst gebruikt in 1889 en
wel door prof. dr. Nicolaas Beets (Hildebrand) in zijn ‘Nieuwe verscheidenheden
op letterkundig gebied’, tweede stuk, in een opstel, getiteld: ‘Poëzie in woorden’, en
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voor den eersten keer opgenomen in den vierden druk der Woordenlijst van De Vries
en Te Winkel, van 1893.
De benaming rijwiel hebben we te danken aan prof. dr. Matthias de Vries en prof.
dr. Josephus Alberdingk Thijm, die in 1884, op verzoek van den A.N.W.B.-voorzitter,
den heer Bergsma, een Nederlandschen naam bedachten voor vélocipède. Prof. De
Vries had reeds in het Leidsche Dagblad van 4 Sept. 1869 in overweging gegeven,
het woord wieleren te bezigen; prof. dr. J. van Vloten steunde dit in het Deventer
Weekblad van 22 September 1869 en in De Levensbode van Januari 1870. Prof.
Thijm sprak het eerst van rijwiel, op dezelfde wijze gevormd als rijpaard. Het woord
rijwiel werd opgenomen in het ‘Nederlandsch Woordenboek’ deel XIII blz. 442.
***
Vermelding verdient nog, dat Vlaanderens groote dichter Guido Gezelle het woord
schrijwiel uitvond. Hij had niet veel op met het nieuwe verkeersmiddel, toen het nu
40 jaar geleden als loopfiets zijn intrede deed in de samenleving.
Zijn neef Caesar Gezelle deelt in zijn ‘Keurgedichten van G. Gezelle verklaard
en toegelicht’ mede, dat deze hem eens toevoegde: ‘'k Versta niet, hoe ne mensch
hem daar kan op rechthouden’.
17 Maart 1896 ontstond het spotdicht, waarin Gezelle naast het teekenende woord
schrijwiel, d.i. wiel, waarop men schrijlings zit, ook nog loopgetouwe gebruikte in
overeenstemming met weefgetouwe, het werktuig, waarin de wever ook zijn voeten
met de trappers (pedalen) op en neer beweegt. Enkele strofen uit het spotdicht volgen
hier:
Lustig op zijn loopgetouwe,
wielt de wielman, eer als gij
tiene telt, U, gei en gauwe,
twintig vademen voorbij.
Wielman, 'k wille Uw wieltje koopen,
hebbe ik goed bewijs daarvan,
dat het, onbeschreden, loopen,
ook te voet, mij volgen kan.
Op nen ruin, ja wilde ik rijden,
een gerid van vleesch en been,
maar geen krepel wiel beschrijden,
dat niet weg en kan, alleen.
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'k Late u varen! 'k Ga te voete,
'k hou mijn vuisten vrij en los;
of, en hebbe ik meer geen moete,
'k hure een wagen, 'k hure een ros.
Lustig gaande, gei en gauwe,
niet zoo driftig gansch als gij,
groete ik, wielman, u, in 't nauwe:
blijft gij staan, ik ga voorbij!

Ondanks de vindingrijkheid van den taalvormer Gezelle heeft het Vlaamsche volk
zijn ooren laten hangen naar het Fransch en spreekt het meest van velo, afkorting
van velocipède.
***
Ten slotte nog een Afrikaansche poging om een goed eigen woord te vinden voor
een fiets of motor voor twee personen.
Het aan de Kaap uitgedachte woord mist echter de deugd der beknoptheid, want
het bestaat uit niet minder dan acht lettergrepen en zal dus wel nooit burgerrecht
verkrijgen. Het luidt: tweesitplekmotorkarretjie.
***
Nadat dit gezet was, ontvingen wij nog een brief van een lid, dat tandem vertaald
wil zien door tweelingfiets. O.i. is dit woord niet gewenscht, omdat het zou
beteekenen: fiets voor een tweeling. Een paar menschen, dat een tandem berijdt, zal
slechts bij hooge uitzondering een tweeling zijn.
Tweefiets is eenvoudig een verkorting van tweepersoonsfiets, en heeft de deugd
dat het even beknopt is als het woord, dat het wil vervangen. Het heeft trouwens al
burgerrecht verkregen, zooals wij in verschillende bladen opmerkten.

Mededeelingen
Nederlandsche avonden te Kopenhagen.
Onze vertegenwoordiger te Kopenhagen, de heer H.R. 't Hoen, zond ons het
winterprogramma der Deensch - Nederlandsche Vereeniging, waaraan we het
volgende ontleenen:
September. Concert te geven door den heer S. Swaap op 29 dezer inde Empirezaal
van Hotel d'Angleterre.
Op de uitnoodigingskaarten wordt meegedeeld, dat deze avond is voorbereid met
de medewerking van het A.N.V.
November. De verjaardag van de Vereeniging te herdenken in een feestelijke
samenkomst op 14 November in de zalen van Restaurant Nimb. Vertooning van de
Nederlandsche film ‘De Kribbebijter’. Daarna souper en Nederlandsche muziek.
December. St. Nikolaasavond op 5 Dec. in de Louis XVI zaal van Hotel
d'Angleterre. Alle aanwezigen worden onthaald op de bekende versnaperingen, welke
men uit ons land laat overzenden.
Voor Januari - April bestaan de volgende plannen.
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Een samenkomst waarbij de heer van Elsäcker overkomt om een Nederlandschen
en Vlaamschen voordrachtavond te geven.
Het is de bedoeling de Deensch - Belgische Vereeniging uit te noodigen en dezen
avond voor te bereiden op dezelfde wijze als in het voorjaar, toen de heer Felix
Timmermans een voordracht hield.
Een samenkomst waarin de heer Van Lanschot, burgemeester van 's Hertogenbosch,
een voordracht houdt bij een rolprent over ‘de Hollandsche molen’.
Een samenkomst met voordracht van den heer Dr. Joh. Woller over ‘Indië vroeger
en thans’. De heer Weller is de schrijver van het hier te lande zeer bekende boek ‘Fra
Limfjoren til Boroboedoer’ (van de Limfjorden naar de Boroboedoer).
Een voordracht van den heer Stud. mag. Vagn Rehling over Jeugdherbergen in
Nederland. Hierbij lichtbeelden.
Beide laatste voordrachten in het Deensch.
In voorbereiding is nog een vertooning van de rolprent de K XVIII.

Onze rolprent-afdeeling.
Afdeelingsbestuurders en andere Verbondsleden, die voor een of ander doel avondjes
in elkaar zetten, weten nog lang niet of denken er niet aan over hoeveel nationale
rolprenten ons hoofdkantoor beschikt. Daarom liet het D.B. de lijst afdrukken in het
de vorige maand verschenen Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1935, dat op
aanvraag gaarne kosteloos wordt toegezonden.
Onze rolprenten gaan meermalen naar het buitenland en vinden daar veel bijval.
Zoo ontving het hoofdkantoor de vorige maand een brief van de Bataafsche
Petroleum-Maatschappij, waaruit we dezen zin lichten:
De vertooning van deze films (IJspret te Staphorst, IJselmeer I en II) in Argentinië,
is een volslagen succes geworden en wij maken van deze gelegenheid gaarne gebruik,
U onzen dank te betuigen voor Uwe bereidwilligheid, deze films aan ons af te staan.

Voor afdeelingsavonden.
(Vervolg.)
Bert Brugmans Marionettentheater, Torenlaan 35b, Laren-Blaricum.
Lezing door Bert Brugman, waarna opvoering van een poppenspel of bont programma.
***
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H. Ch. G.J. van der Mandere, Laan van Meerdervoort 49, Den Haag.
Onderwerp: De strijd tusschen Patriotten en Prinsgezinden (desverlangd met
lichtbeelden).
***
Caroline van Lancker-van Dommelen, Jan en Louis van Dommelen,
Hart-Nibbrigkade 100, Den Haag.
Onderhoudende tooneel- en voordrachtavonden. (Uitvoerig repertoire ter keuze).
***
Iris Zeilinga-Doodeheefver, Vredehofweg 54, Rotterdam.
Voordracht van Gedichten en Proza, klassiek en modern.

Prentbriefkaarten van Zuid-Afrika.
Een belangstelling lid, die aan onze Afdeeling Boekverspreiding een aantal boeken
afstond, vraagt wie hem aan prentbriefkaarten van Zuid-Afrika - gebruikt of
ongebruikt - kan helpen. Hij zou zulks zeer op prijs stellen.
Men stelle zich rechtstreeks in verbinding met den heer A. Koorevaar,
Apeldoornsche-laan no. 188, 's-Gravenhage.

Groep Ned. Antillen.
Het Bestuur is thans als volgt samengesteld:
Mr. A.W.J.M. Desertine, voorzitter; D. Capriles, onder-voorzitter; K. Beekes, 1ste
secretaris, (Emmastad); K. Vreugdenhil, 2de secretaris; G. Holstein, 1ste
penningmeester; E. Gollo, 2de penningmeester; C. Veltman, Ds. W.J. van Lindonck,
N.U. Chumaceiro, W. Diekman, Pastoor E.C. Bartels en J. Haayen.

Verbetering.
Het ingezonden stukje over ‘studeeren in’ was onderteekend J.D.J. van der Stadt,
lees: Dr. H.J. van de Stadt.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Ir. H. Schumacher, vroeger Curaçao.
Jhr. L. van der Goes, vroeger Comodoro Rivadavia.
KALENDER GROOT-NEDERLAND 1937.
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Leden van het A.N.V., voorziet U tijdig van een exemplaar en helpt dit
prachtige propagandamiddel mee verspreiden.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Prof. Mr. E.J.J. van der Heyden, Archipelstraat 1,

Nijmegen.

Opg. door den heer C. van Dordrecht.
Son,
D. Burger, Alex. Hegiusstr. 4,

Deventer.

Opg. door Mevr. A.B.
Burger - Suringar,

Amsterdam.

S.H.A. Boyen, Claes-de-Vrieselaan 147a,

Rotterdam.

M. Ph. van Romondt, Weimarstraat 143,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer F.
Oudschans Dentz,
A. van der Hoek, Nunspeetlaan 382,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

Begunstigers.
Mej. H.J.H. Bakker, Laan van Oostenburg 32,
Opg. door Mej. Dr. C.R.
Bakker,

Voorburg.
Voorburg.

Groep Nederlandsche Antillen.
G. Groenevelt, Pension Gressrman,

Willemstad.

D.W. Brocades Zaalberg, Hotel C.P.I.M.,

Emmastad.

Beiden opg. door den heer Emmastad.
W. Inden,
F.F. v. Kekem, Hotel C.P.I.M.,

Emmastad.

Opg. door den heer K.
Beekes,
J. Polman, W.-I.-Compagniestraat 15,
Opg. door den heer L.
Veltman,

Emmastad.
Willemstad.
Willemstad.
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Mej. W. Wolf, Penstraat 17,

Willemstad.

Opg. door Mej. P.H.
Gaddem,

Willemstad.

J. Th. M. Verhoeven, W.-I.-Compagniestraat,

Willemstad.

Opg. door Mr. A.W.J.M.
Desertine,

Willemstad.

J.F. van Holt,

Emmastad.

A.J. Murkens,

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

Groep Nederlandsch-Indië.
Ir. G.A.L. Statius Muller Hoofdingenieur
Locale Waterstaat, Manggalaan, Medan.
Opg. door het Bestuur der
Afd. Sumatra's Oostkust.

Buitenland.
K. van der Meer, Caixa Postal 135, Ponta Grossa (Parana) (Brazilië).
Opg. door den heer F.
Oudschans Dentz,

's-Gravenhage.

Abbé Aug. Moorthamer, Grand Séminaire,
4 Rue lieu Herduin, Reims (Marne),
Opg. door Mr. J.W. Wynaendts, Parijs.
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Het Congres van den Nederlandschen Bond in Duitschland ter
gelegenheid van zijn 15-jarig bestaan
Op 17 en 18 October heeft de Nederlandsche Bond in Duitschland zijn jaarlijksch
congres gehouden; ditmaal te Essen. Het is overbodig voor de leden van het A.N.V.
hier nog eens in details te vertellen, waarin de werkzaamheden van dezen Bond,
waarbij verreweg de meeste Nederlandsche vereenigingen in Duitschland zijn
aangesloten, bestaan. Uit de dagbladen en ook uit ons eigen maandblad hebben zij
toch herhaaldelijk kunnen lezen, hoe ijverig het Hoofdbestuur van dat centrale lichaam
reeds zoo vele jaren al zijne krachten heeft ingespannen om de belangen van zijn
leden en dientengevolge ook van de Nederlanders in Duitschland in het algemeen,
zoowel op cultureel als op economisch gebied te behartigen, ook door als
woordvoerder op te treden bij de regeering van het moederland en die van het rijk,
waarin zij wonen; daarbij op politiek en op godsdienstig terrein steeds een strikte
neutraliteit in acht nemend. De moeilijke economische toestanden, zoowel in
Nederland als in Duitschland hebben natuurlijk ook sterk hun druk op zeer vele leden
van den Bond doen gevoelen; en zooals gewoonlijk het geval is, zijn de geldelijke
middelen achteruit geloopen, juist in een tijdperk, waarin daaraan meer dan vroeger
behoefte bestaat, vooral na het geheel vervallen van de Rijkssubsidie.
Maar het Bondsbestuur heeft zich door al de moeilijkheden, waarvoor het zich
gesteld zag, niet laten afschrikken en is met vastberadenheid en dubbelen ijver
voortgegaan om te trachten te bereiken, wat te bereiken was. En aan die
vastberadenheid en aan dien ijver is het te danken, dat men, ondanks de zware tijden,
toch met groote opgewektheid op dit congres tegelijk het 15-jarig bestaan van den
Bond op feestelijke wijze heeft kunnen vieren.
Het maandblad van den Bond, ‘De Post van Holland’, heeft gezorgd voor een
keurig jubileumnummer, waarin door tal van vooraanstaande mannen, die met het
werk van den Bond bekend zijn, bijdragen zijn geleverd.
Vele Nederlandsche consuls hebben van hunne belangstelling doen blijken
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V.r.n.l. Consul Schmid uit Essen (1), Z.Exc. Prof. Slotemaker de Bruine (2), de heer Rienks (3), Gen.
Wittert (4), geheel achteraan in de rij Kol. Dekker (5). Links vooraan de heer Bremer (6), cursusleider,
de heer Mayer (7), redacteur van de Post van Holland.

door het Congres van het begin tot het einde bij te wonen.
Maar het meest verblijdend zijn geweest de bewijzen van belangstelling, ditmaal
door de moederlandsche regeering gegeven; niet alleen doordat het H.M. de Koningin
heeft behaagd den volijverigen Bondsvoorzitter, den Heer P.H. Mooren, te
onderscheiden met het ridderkruis der Orde van Oranje-Nassau, maar ook doordat
Z.Exc. de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen congreswaarts is
getogen, en aldaar op den begroetingsavond de feestrede heeft willen houden.
De gloedvolle rede van den Minister, waarin hij wees op den plicht van alle
Nederlanders om hunne nationaliteit te handhaven, als een kostbaar bezit, hun
geschonken niet alleen ter wille van hen zelve, maar ook met het oog op de taak, die
Nederland in de gemeenschap der volkeren heeft te vervullen, werd met gespannen
aandacht gevolgd en geestdriftig toegejuicht.
Een aardige gedachte is het ook geweest van een comité van jonge Nederlanders
in het moederland, om ter gelegenheid van dit Congres, aan alle afdeelingen van den
Bond en aan alle Nederlandsche cursussen in West-Duitschland een fraai, groot
portret in lijst van H.M. aan te bieden, een geschenk, waartoe vele corporatiën en
particulieren hebben bijgedragen.
Ook met den begroetingsavond, georganiseerd door de ‘Nederlandsche Societeit’
te Essen, heeft deze eer ingelegd. Er was gezorgd voor een uitgebreid, zeer afwisselend
programma, waarbij uitsluitend Nederlandsche kunstenaars - dames en heeren, bijna
allen in Duitschland woonachtig - zich deden hooren en dat met groote aandacht
werd gevolgd.
En wat ook nu weer opviel, was de ongedwongen, hartelijke wijze, waarop die
menschen van allerlei rang en stand op dat congres elkaar begroetten en met elkaar
omgingen. Misschien blijkt daaruit nog wel het meest, hoe nuttig het bestaan van
dien Bond is, tot bevordering van het samenhoorigheidsgevoel!
Nog een enkel woord over een onderwerp, dat voor een groot aantal leden van het
A.N.V. vooral van belang is: de Nederlandsche cursussen in Duitschland, omdat
zoovelen aan het in stand houden van bestaande of het in het leven roepen van nieuwe
cursussen, zoo krachtig hebben meegewerkt, toen de Regeering, uit
bezuinigingsoverwegingen, een paar jaar geleden, gemeend had, geen gelden meer
voor dit doel beschikbaar te mogen stellen.
Met groote ingenomenheid heeft de
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Bondsvoorzitter in zijn rede van dat werk gewag gemaakt en den dank van den Bond
betuigd voor wat het A.N.V. op dit gebied door het verstrekken van geldelijken steun
en van leermiddelen, voor onze landgenooten in Duitschland heeft gedaan. Ook voor
deze cursussen heeft de Minister van O., K. en W. zijne groote belangstelling getoond,
door persoonlijk een les in twee klassen: pas beginnenden en meergevorderden, bij
te wonen. In de jongste klasse werd les gegeven in de beginselen der Nederlandsche
taal; in de meer gevorderde klasse in de aardrijkskunde; in beide Nederlandsch als
voertaal, waaruit blijkt, dat de jeugdige leerlingen, die allen op Duitsche scholen
gaan, en waarvan de meesten ook thuis veel meer Duitsch dan Nederlandsch hooren,
althans hunne oorspronkelijke moedertaal verstaan, al valt den meesten het spreken
lang niet gemakkelijk. Men krijgt wel den indruk, dat er heel wat tact en geduld van
de onderwijskrachten gevraagd wordt om een goed resultaat te bereiken! En daarbij
dan te bedenken, dat al die heeren en dames zich belangeloos voor het geven van dat
onderwijs hebben aangemeld!
In de aardrijkskunde van Nederland bleken de meeste leerlingen al aardig thuis te
zijn; bijna zonder haperen wezen zij de provinciën van Nederland en de voornaamste
steden op de kaart aan.
Aan het slot werden door de beide klassen te zamen verschillende nationale liederen
gezongen; en dat ging van een leien dakje!
Met vreugde is op het Congres de mededeeling ontvangen, dat de Regeering voor
het komende jaar weder een flink bedrag voor dit mooie nationale werk in hare
begrooting heeft opgenomen. De belangstelling en de offervaardigheid van vele
verbondsleden heeft daar den stoot aan gegeven. Zij kunnen met voldoening daarop
terug zien!
F.D.

‘Over de wereld klinkt Neerlands stem’
De hierbovenstaande, ons Nederlandsch gevoel streelende woorden vormen het
opschrift van het jaarverslag 1935 der N.V. Philips' Omroep Holland - Indië (Phohi).
De doorlezing van dat aangenaam geschreven verslag overtuigt ons ervan, dat
inderdaad Neerlands stem over de geheele wereld klinkt... Met eere, maar nog niet
genoeg.
Om dat ‘nog niet genoeg’ gaat het nu.
Wat is het geval?
Het instituut Phohi is belast met den korten-golfomroep naar de Nederlandsche
overzeesche gewesten. Het beschikt thans over een samenstel van twee zenders. Elk
dezer zenders beschikt over twee golven. Hierdoor zijn, behalve naar Oosten
West-Indië, ook radio-uitzendingen naar andere deelen der wereld mogelijk.
Men zou dus kunnen denken, dat de uitzendingen naar Oost-Indië tevens kunnen
dienen voor onze West en voor de verspreid wonende Nederlanders in andere deelen
der wereld. Dit is echter niet zoo en hiervan is het tijdsverschil de oorzaak.
Om goed van een radio-uitzending te kunnen genieten, moet men deze op een
daartoe geschikt uur van den dag ontvangen; vooral in de tropen is de avond eigenlijk
de eenige geschikte tijd: na gedanen arbeid. De radio-uitzendingen naar Oost-Indië
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gaan dan ook in den middag uit, waardoor zij daar ginds in den rustigen avond kunnen
worden beluisterd. Die uitzendingen komen echter in Amerika in de morgenuren
aan, zoodat zij, die overdag hun bezigheden hebben, er alleen des Zondags van
kunnen genieten.
Het behoeft echter geen betoog, dat het een Nederlandsch stambelang van de
allereerste orde is, dat de Nederlandsche cultuur, voor zooverre deze in
radio-uitzendingen tot uiting kan komen, ook in het verre buitenland in Nederlandsche
hoofden en harten wordt gebracht. En dit is mogelijk.
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Philips' omroep is reeds eenigen tijd bezig met proefuitzendingen, welke op geschikte
uren plaats vinden, zoodat zij in onze West en ook verder in Amerika des avonds
kunnen worden beluisterd. De uitzending geschiedt iedere week in den nacht van
Woensdag op Donderdag. Zij wordt in Amerika uitstekend gehoord en heeft, vooral
in West-Indië, het verlangen naar Nederlandsche werkelijke omroepprogramma's in
hevige mate opgewekt.
De Groep Nederlandsche Antillen van het A.N.V. heeft zich dan ook, om
dienaangaande iets tot stand te kunnen brengen, reeds in April 1936 met een verzoek
tot den Gouverneur van Curaçao gewend. De daarop gevolgde onderhandelingen
hebben echter nog niet tot de gewenschte uitkomst geleid: het Departement van
Koloniën vond, dat de zaak te duur werd, zoodat er voorloopig niets van kon komen.
Maar wij mogen deze ‘zaak’ niet laten rusten!
Er worden plannen beraamd om te komen tot de uitzending van een Nederlandsch
wereldprogramma gedurende drie uren in de week. Van deze drie uren zou dan een
uur voor Azië en een uur voor Amerika met inbegrip van West-Indië worden bestemd;
de uitzendingen zouden op zoodanige tijdstippen geschieden, dat men ter plaatse er
steeds des avonds naar zou kunnen luisteren.
Het komt er nu op aan, de noodige gelden voor dat schoone plan bijeen te brengen
en blijvend te verzekeren.
De kosten zijn betrekkelijk hoog (ongeveer 100 Gld. per zenduur), maar schijnen
toch niet onoverkomelijk.
Als hier een e r n s t i g e w i l is bij de Regeering, bij groote vereenigingen,
maatschappijen en belangstellende luisteraars, dan m o e t er een weg naar het schoone
doel zijn te vinden.
Naar mijne overtuiging zal het A.N.V. zich ervoor moeten spannen. Ik zeide het
reeds: het geldt hier een Grootnederlandsch belang van de allereerste orde; Nederlands
stem moet over de wereld BLIJVEN klinken! Men leze eens, wat Nederlanders in alle
deelen der wereld naar Eindhoven schrijven over de proefuitzendingen van Philips!
Het is hartroerend! Men leze eens, wat vreemdelingen naar Eindhoven schrijven over
de Nederlandsche radio, die over de geheele wereld wordt opgevangen. Het is onzen
nationalen trots verheffend!1)
Moge ons Hoofdbestuur den weg naar dit prachtige Grootnederlandsche doel
vinden!
K.E.O.

Een nationaal boek
Hollands bruidspaar, door D. Hans. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatsch.
N.V. te Leiden.

1) Eén uit de ongeveer 70 brieven - uit alle deelen der wereld - zij hier aangehaald:
‘You must be aware that we English are not given to enthuse. We just say “it is good” when
it is “great”, and “it is great”, when it is “marvellous”. We wish to inform you that your
reception here IS marvellous.’
Gibraltar Wireless Station, Gibraltar - 18-12-1935.
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Een boekwerk, dat volkomen weergeeft de grootsche vreugdestemming, die zich van
het Nederlandsche volk meester maakte bij de verloving van H.K.H. Prinses Juliana
met Z.D.H. Prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld.
D. Hans, een van onze beste dagbladschrijvers, schetst allerlei gebeurtenissen,
welke in ons vorstenhuis plaatsgrepen - in het bijzonder die, welke op het leven van
de aanstaande Bruid betrekking hebben - op de hem eigen eenvoudige, gevoelige en
toch vlotte wijze. En juist is zijn teekening! De schrijver had dan ook het groote
voorrecht juist te kunnen zijn, daar hij die gebeurtenissen vaak van zeer nabij heeft
meegemaakt. Dit laatste vooral maakt het werk zoo aantrekkelijk. Op onderhoudende
wijze worden verder de Bruidegom, zijn land en familie bij het Nederlandsche volk
ingeleid.
Ten slotte wijdt schrijver een geestdriftige schets aan het Bruidspaar, waarin de
voornaamste, vaak ontroerende voorvallen uit de verlovingsdagen zijn neergelegd.
Een veertigtal fraaie, zeer treffende foto's verhoogen de waarde van het boek niet
weinig.
Ongetwijfeld zal het zijn weg vinden naar veler woning.
J.
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Voetspoor der vaderen

Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden.
XLIII.
De Nederlanders in Brazilië
Weldra zullen wij schrijven 1937, en zal het 300 jaar geleden zijn, dat Graaf Johan
Maurits van Nassau, door de Staten-Generaal en de Bewindhebbers der West-Indische
Compagnie aangesteld als gouverneur over die gewesten, daar het bewind aanvaardde.
Een goede aanleiding om de geschiedenis van de Nederlandsche nederzettingen in
dat land weder eens in de herinnering terug te roepen.
‘Het verloren Braziel’, zooals Onno Zwier van Haren het heeft genoemd, is ook
alweer een van die landen, waar eens onze voorouders stevig hun voetstappen in den
bodem hebben gedrukt, en die toch voor goed voor den Nederlandschen stam verloren
zijn gegaan. In wat een korten tijd heeft zich dat drama of dat avontuur - hoe men
het noemen wil - afgespeeld. In 1624 begon het met de verovering van Sao Salvador
aan de Allerheiligenbaai, door Willekens en Piet Heyn. Dertig jaar later zien wij
reeds het einde: de overgave van het Reciff van Pernambuco, ons laatste steunpunt,
aan de Portugeesche opstandelingen. Het is haast onbegrijpelijk dat in zoo weinige
jaren een toestand zoo kan verkeeren: de geweldige geestkracht, waarmede men in
de eerste jaren de zaak heeft aangepakt; de beschamende slapheid, waarmede men
haar tenslotte heeft laten verloopen.
Die korte geschiedenis is eigenlijk voor ons volk bijzonder leerzaam en zou
verdienen, dat men daaraan wat meer aandacht schonk. Zij geeft in een kort tijdsbestek
een duidelijk beeld van al de goede en al de slechte eigenschappen van ons volk; hoe
nu weder de eene, dan weer de andere overheerschte. Wij zien bij de bestudeering
tal van voorbeelden van schitterenden heldenmoed, maar ook van groote lafhartigheid
en schandelijk plichtverzuim; van groote offervaardigheid en onbaatzuchtige
toewijding, aan den anderen kant van inhaligheid, vuig eigenbelang, onverschilligheid
en corruptie; van wijs staatsmansbeleid naast groote bekrompenheid, bedilzucht en
kleinburgerlijke benepenheid.
In vele opzichten mogen wij trotsch zijn op wat door die oude Hollanders met
bescheiden middelen is tot stand gebracht; aan den anderen kant moeten wij ons voor
hen schamen, hoe zij een zoo grootsch en met zooveel geestkracht begonnen werk,
op ellendige wijze in den steek hebben gelaten.
Merkwaardig is het, dat de Brazilianen, de afstammelingen van de Portugeezen,
aan dat korte Hollandsche tijdperk in de geschiedenis van hun land zoo veel meer
aandacht wijden dan wij, en dat zij die nog altijd als een van de belangrijkste
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Graaf Johan Maurits van Nassau.
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tijdperken beschouwen. Niet zonder reden zijn zij er trotsch op, dat het hun na
30-jarigen, hardnekkigen strijd gelukt is den vreemden indringer van hunnen grond
te verdrijven. Zij hebben daarmede getoond, dat, hoewel zij hun bloeitijd al achter
den rug hadden, zij toch nog allesbehalve tot de ‘nations éteintes’ behoefden te
worden gerekend.
Wat daarbij vooral treft, is dat de Braziliaansche geschiedschrijvers van den lateren
tijd en ook ontwikkelde Brazilianen met zooveel waardeering spreken over dat
Hollandsche, toch hun vijandige, bewind, en over den in menig opzicht goeden
invloed door dat bewind uitgeoefend. Vooral van den gouverneurgeneraal Graaf
Johan Maurits wordt herhaaldelijk met grooten lof en zelfs met groote sympathie
gewag gemaakt. Hij wordt gerekend tot de groote mannen in de geschiedenis van
het land.
Mr. W.J. van Balen haalt in zijn mooie studie ‘Het Nederlandsche Rijk in Brazilië’,
in het Aprilnummer 1930 van het ‘Haagsche Maandblad’, verschillende voorbeelden
daarvan aan.
Hij vertelt daarin o.a. van een Pernambucaan, dien hij had hooren zuchten: ‘och,
was Graaf Maurits maar gebleven, of hadden we er nu nóg zoo een’; hij vermeldt de
sympathieke wijze, waarop door den, van huis uit Oostenrijkschen, geschiedschrijver
Brazilië, Adolf Varnhagen, later door keizer Dom Pedro in den adelstand verheven,
in zijn ‘Historia das Lutas comos Hollandezes no Brazil’ (Geschiedenis van de
worstelingen met de Hollanders in Brazilië) over de periode van Johan Maurits wordt
geschreven, en dat nog wel tijdens den oorlog met Paraguay, toen het patriottisme
in Brazilië hoog oplaaide; hij doet aanhalingen uit een boek van een anderen
Braziliaanschen schrijver, M. Thomas Alves Nogueira, ‘O principe de Nassau, Conde
Joao Mauricio, governador do Brasil Neerlandez’, in 1900 verschenen, waarin deze
Maurits noemt ‘een der grootste staatslieden, die ooit op het politieke tooneel van
ons land verschenen zijn’ en ergens anders weer ‘den held van Pernambuco’. In
gelijken geest uit zich de schrijver Rocha Pombo, in een beknopte geschiedenis van
zijn land ‘Historia do Brazil’ in 1920 uitgegeven, in de boekerij van het A.N.V.
aanwezig, waarin hij den graaf schetst als ‘een van de edelste typen onder degenen,
die in de geschiedenis der kolonisten van Amerika zijn opgetreden’.
Wel een bewijs voor de onpartijdige wijze, waarop die schrijvers hun werk hebben
opgevat; maar ook een bewijs, dat er daar door die oude Hollanders heel wat is
verricht, waarmede wij gerust voor den dag mogen komen!
Nog onlangs heb ik ook Prof. Vening Meinesz in een voordracht over de vermaarde
reis van de K XVIII, hooren vertellen, hoe men tegen hem te Pernambuco, tijdens
het bezoek van dien oorlogsbodem, met lof gesproken had over het Hollandsche
bewind aldaar; vooral over den gouverneur Graaf Maurits.
Zoo vaak moeten wij Nederlanders van den vreemdeling leeren waardeering te
hebben voor wat door onze eigen volksgenooten is tot stand gebracht! Kritiek is
dikwijls zeer heilzaam, maar men kan ook al te kritisch zijn aangelegd! Dat geldt
niet alleen voor ons, maar ook voor de Staten en voor de Bewindhebbers der
West-Indische Compagnie in den tijd van Maurits. Waren zij wat billijker en minder
scherp geweest in hun kritiek op hun wijzen en trouwen dienaar, de geschiedenis der
Nederlandsche kolonie in Brazilië zou misschien heel anders verloopen zijn!
***
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In mijn artikelen over de Nederlanders in Zweden heb ik reeds het een en ander
vermeld over het na een lange lijdensperiode in 1621 tot stand komen van de
West-Indische Compagnie, als geesteskind van Willem Usselincx, maar hoe die
maatschappij toen lang niet in alle opzichten beantwoordde aan hetgeen die beroemde
idealist zich daarvan had voorgesteld.
Intusschen zij was dan toch eindelijk tot stand gekomen en het moet gezegd worden,
dat zij vooral de eerste jaren Spanjaarden en Portugeezen in hunne Amerikaansche
en West-Afrikaansche
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van haar bestaan getoond heeft, dat zij er zijn mocht, en dat het haar niet aan
levenskracht en geestkracht ontbrak. Lezen wij in de ‘Geschiedenis van het
Nederlandsche Zeewezen’ van Mr. J.C. de Jonge, dat zij alleen in de jaren 1624 en
1625, dus slechts kort na hare oprichting, 4 vloten in zee heeft gezonden, van te
zamen 72 oorlogsschepen - en dan voor dien tijd tamelijk groote - bewapend met
1200 à 1300 stukken geschut en bemand met 9000 zeelieden en soldaten, dan slaan
wij de handen ineen voor zoo'n krachtsinspanning bij één enkele maatschappij! En
die bewondering wordt nog grooter, wanneer wij lezen, dat zij in 13 jaren tijds, n.l.
tusschen 1623 en 1636 meer dan 800 schepen heeft uitgezonden, voor een groot deel
ten oorlog, bemand met ongeveer 67000 zeelieden en soldaten, en dat zij in dat
tijdperk tal van volksplantingen, steden en sterkten, en ongeveer 600 oorlogs- en
koopvaardijschepen heeft vermeesterd; dat er jaren zijn geweest, dat zij 24000 man
in haren dienst had.
Vergelijkt men hare uitrustingen met die van hare oudere zuster, de Oost-Indische
Compagnie in datzelfde tijdperk, dan zijn zij ongetwijfeld veel krachtiger geweest;
maar dat ligt voor de hand. Was de Oost-Indische Compagnie in de eerste plaats een
handelslichaam, dat slechts oorlog voerde tot verdediging van hare handelsbelangen,
en voor zoover dit, met het oog op die belangen, onvermijdelijk was, de West-Indische
Compagnie is in de eerste plaats een oorlogslichaam geweest, opgericht met het
voornaamste doel den

Kaartje van Oostelijk Brazilië. (Naar een oude Portugeesche kaart).
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bezittingen afbreuk te doen, hun rijke retourvloten van daar te bemachtigen, en door
den te behalen buit niet alleen zich zelf te verrijken, doch tegelijkertijd den vijand
de geldmiddelen voor het krachtig voeren van den krijg tegen de Nederlanden te
ontnemen. Om die reden zijn dan ook de betrekkingen tusschen de W.I.C. en de
Landsregeering nauwer geweest dan bij hare zustercompagnie en heeft de Regeering
in haar meer zeggensschap gehad dan in de laatste. Zij heeft eigenlijk alleen gebloeid,
zoo lang de oorlog met kracht gevoerd werd; na den vrede met Portugal, en eenige
jaren later met Spanje, is zij gaan kwijnen en eindelijk aan verval van krachten te
gronde gegaan, lang vóór hare zustermaatschappij in Oost-Indië. Dat andere karakter
is ook oorzaak geweest, dat zij, wat aangaat het verkrijgen van grondbezit, heel
anders is opgetreden dan de Oost-Indische Compagnie. Is de laatste, vooral in den
beginne er slechts schoorvoetend, en door de omstandigheden eigenlijk gedwongen,
toe overgegaan, vreemde landen te bezetten, de West-Indische Compagnie is er van
het eerste oogenblik af aan juist op uit geweest vaste punten te bezetten en landstreken
te veroveren, omdat dit voor het bereiken van haar doel noodig was. Jammer dat zij
evenwel later de consequentie van haar oorspronkelijk streven niet heeft willen of
kunnen aanvaarden, zoodat nagenoeg al hare bezittingen in verloop van tijd weder
verloren zijn gegaan, terwijl de Oost-Indische Compagnie juist den grondslag heeft
gelegd voor een machtig, uitgebreid koloniaal rijk.
Wat aangaat het verkrijgen van grondbezit, heeft men het 't eerst voorzien gehad
op de Portugeesche bezittingen in Brazilië, staande, sedert de verovering van Portugal
door de Spanjaarden, onder het opperbewind van den Spaanschen koning. De
bedoeling daaromtrent was niet alleen zich meester te maken van de inkomsten,
welke dit rijke suikerland aan zijne bezitters opleverde, doch ook om vaste punten
te hebben, van waaruit men met goed gevolg jacht zou kunnen maken op de schatten,
die jaarlijks door de zilvervloten, uit Mexico (Nova Hispania), naar het Spaansche
moederland werden vervoerd.
Het Portugeesch-Spaansche bezit in Brazilië, dat zich in hoofdzaak tot de kuststrook
bepaalde - het binnenland was weinig toegankelijk en door wilde volksstammen
schaars bevolkt - was administratief verdeeld in kapiteinschappen of capitania's,
waarvan de belangrijkste waren van Noord naar Zuid gaande, die van Rio Grande,
van Parahyba, van I Tamaraca, van Pernambuco en van Bahia.
De stad Saô Salvador aan de Allerheiligenbaai, in de laatstgenoemde capitania,
was het voornaamste steunpunt van den vijand en daarop werd in 1624 de eerste
aanval gedaan. En met succes, want het viel na betrekkelijk geringen weerstand op
9 Mei den admiraal Jacob Willekens in handen, dank vooral zij zijn kranigen
vice-admiraal Piet Heyn, meer bekend als den overwinnaar van de Zilvervloot in de
baai van Matanzas, vier jaren later. De vreugde over het bezit van deze belangrijke
vesting is echter van korten duur geweest, want reeds in het volgende jaar is de stad
door een Spaansch - Portugeesche vloot onder Dom Fr. de Toledo hernomen en
weder zonder veel moeite. De slechte geest van de bezetting na het vertrek van de
vloot van Willekens en het sterven van den militairen commandant Van Dorth, gesteld
onder de bevelen van een dronkaard, is de oorzaak geweest van dat beschamend feit.
Later zijn verschillende pogingen tot verovering van de stad aangewend, vooral op
aandringen van de Bewindhebbers, maar zij zijn alle mislukt.
Uitvoerige beschrijvingen van de krijgsverrichtingen der Compagnie, niet alleen
wat Brazilië, maar ook wat West-Indië en de West-Afrikaansche kust betreft, zijn
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opgenomen in ‘Historie ofte Jaerlijksch Verhael van de Verrichtinghen der
Geoctroyeerde West Indische Compagnie’ in 13 Boeken, loopende van 1623-1636,
door Johan de Laet, Bewindhebber der Comp.ie (Uitg. Elsevier 1644), in de laatste
jaren opnieuw uitgegeven door de ‘Linschoten-Vereeniging’.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd)

Neerlandia. Jaargang 40

241

Dietsch, Duitsch, Nederlandsch
Ten onrechte zien velen er een beetje tegenop, in het Wilhelmus te zingen van Oranjes
‘Duitsch bloed’. Toen ons volkslied ontstond - omtrent 1568 - had Duitsch een andere
beteekenis dan nu. Men onderscheidde in de Middeleeuwen ‘drieëerhande Duitsche
tonge t.w. Germanen, Vrancken ende Sassen’, die samen als Alemanen werden
aangeduid. De Nederlanders waren Germanen, Duitschers in geheel anderen zin dan
de Hoogduitschers die tegenwoordig als uitsluitend rechthebbenden op dezen naam
worden aangemerkt. Duitsch, Duutsc of Dietsc was algemeen in zwang, het was de
algemeene volkstaal van de, toen veel grootere, Nederlanden. Een Duutsc of Dietsc
(Fr. Thiois Eng. Dutch) was iemand, die Nederlandsch sprak in tegenstelling met
Walsch of Latijn. Men vindt het woord bij Maerlant, Stoke, Mieris, bij den dichter
Willem van Hildegaersberch, in het Groot Placaet- en Charterboek van Friesland,
vrijwel overal.
De oorsprong van Duutsc en Dietsc was dezelfde; in Vlaanderen en Brabant werd
gewoonlijk Dietsc, in Noord-Nederland Duutsc gebezigd. Dietsch had den zin van
duidelijk, verstaanbaar, vandaar het woord beduiden of bedieden, duidelijk maken.
Waaruit men zou opmaken, dat het woord, dat dus een Nederlandsch begrip was,
niet uit het Oosten naar hier, maar van hier naar het Oosten is gegaan, waar het als
een niet herkende verbastering van het gothische diudisko (heidensch) werd aanvaard.
Dit tusschen haakjes. Jacob van Maerlant, die door Boendale den ‘vader der Dietsche
dichteren algader’ en ‘thooft van alle Dietsche poëten’ is gedoopt, waarmee hij niet
anders kon bedoelen dan Nederlandsche dichters1) gebruikte zoowel Dietsch als
Duitsch voor hetzelfde begrip. In ‘Der Naturen Bloeme’ noemt hij Nederland het
‘Duitsche lant’. Bij Hildegaersberch lezen wij: ‘Te latine vortgebrocht - Entaer nae
gheset in duitschen tale’. Melis Stoke vertelt ons, dat Pepijn de Korte heerschte over
‘alt Duitsche ende tWalsche’. Jan van Heelu draagt aan Vrouwe Margaretha van
Engeland een gedicht op, waaruit zij, naar hij hoopt, Dietsch zal leeren. Heinric van
Veldeke zingt:
In Dutschen dichtete dit Heynryck
Die van Veldeken was gheboren

en een ander Limburgsch dichter laat Sinte Lutgardis, omdat zij ‘di Walsche sprake’
niet verstond, in een klooster gaan ‘dar Diedsche nonnen waren’, dus Nederlandsch
sprekende. Een oorkonde bij van Mieris van 1310 handelt over een bede ‘in dezen
Duitschen brief’ ghescreven ende in andere brieven in Latine gescreven’. Nog
nadrukkelijker zegt de ‘Clerc uut den lagen Landen’ dat zijn woongewest ‘na den
Duutsker talen is geheten Holtlant’.
En dit is gebleven tot in de 17de, zelfs 18de eeuw. ‘Duitsch’ zegt Eelco Verwijs
in zijn hierboven aangehaald lezenswaardig opstel, ‘was niet de benaming van het
Hoogduitsch maar van het Nederlandsch’.
Zoo behoeven wij dan niet veel moeite te doen, om bij onze zeventiendeeeuwsche
dichters het woord Duitsch telkens aan te treffen. Brandt noemt Vondel den
‘doorluchtighsten der Duitsche Poëten’, die eere verdient overal ‘daar Duitsch
gesprooken wordt’. Neem nu Uw Vondel voor U en vraag u af of Hoogduitsch
hiermede iets te maken kan hebben! Vondel zelf zingt in een sonnet:
1) Eelco Verwijs, Taalk. Bljdr. I 217-232.
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Onduytsche pleyters, zwijght,
Ghy hebt uw tael vergeten.
Gaet, haelt uw moeders tongh....

waarmede hij, blijkens de volgende versregels bedoelt ‘plat en zuyver Duytsch’ =
Nederlandsch. In zijn zang op de kroning van den Roomsch koning en keizer Leopold
wenscht hij hem toe, dat hij
....den knoop der Nederlanden
Ongeschend houde en behoê
Voor onduytsch gebit en tanden.

In de zestiende tot de achttiende eeuw had Nederlandsch het woord Duitsch nog niet
verdrongen. Men hoorde het
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alom. ‘We praeten immers allemael zuivere Duitsche tael’ leest men bij Langendijk.
Jan Luyken noemde zijn gedichtenbundel, ‘Duitsche Lier’. Het woord kreeg de
beteekenis van flink, goed rond Hollandsch, zooals bij Starter:
‘So mach ick dit glas wijns gaen lappen uyt een Duyts hart....’ en bij Coster ‘wij
verstaen wel duyts’ in den zin van de landstaal. Hooft spreekt van de ‘duytshartigheid
der Geuzen’, Nederlanders toch wel in hart en nieren.
Ter aanduiding van het Middelnederlandsch in al zijn omvang lijkt Dietsch
verkieslijk boven Duitsch, ook omdat het onderscheid tusschen Nederlandsch en
Duitsch toen nog niet bestond.
De dichter van het Wilhelmus, die den Prins de woorden in den mond legt ‘Een
Prince van Oraniën ben ick, van Duytschen bloet’ kan wijzen op een beroemd
voorbeeld: den vermaarden kruisvaarder Willem van Oranje, gewoonlijk Guillaume
au co(u)rt nez genoemd, omdat hem in een gevecht een stuk van den neus was
afgehouwen. Jacob van Maerlant noemt dezen Oranje ‘een goed Duitsch ridder’,
ofschoon een edelman uit Zuid Frankrijk, die bijwijlen Karel den Groote
vertegenwoordigde. Frankrijk was in dien tijd nog Duitsch; het rijk van koning Karel
der Franken, een Germaansche volksstam, omvatte toen, zooals in de ‘Kronyk van
Holland’ gezegd wordt ‘Nederduitschland, daer Walschlant mede toehoirde tot Parijs
toe, ende oic mede Vrieslant, daer Hollant, Zallant, Drent end Twent ende alle
tgesticht van Utrecht mede an hoirde’. Prins Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg,
erfde het prinsdom Oranje en het geheele bezit van den Nederlandschen tak der
Nassaus. Hij was dus niet alleen Duitsch in den algemeenen zin maar ook in den
toenmaligen zin van Nederlandsch. Met Nederland voelde hij zich en was hij één.
Ten tijde van het ontstaan van het Wilhelmus duidde hij in een brief Nederland aan
als ‘das gemein Vatterlandt teutscher nation’. Dat was de wordende Nederlandsche
staat, dien hij zou verdedigen, rechtens als Nederlander, tegen het uitheemsche geweld
van Spanje.
C.

Afdeeling Boekverspreiding
Laan 34 - Telefoon 112508, Postrekening 149431.
Onderafdeeling te Antwerpen: K. Fossey, Maaldersstraat 20, Postcheck
123038.
In de afgeloopen maand is er een zichtbare vermindering waar te nemen geweest in
het aantal ontvangen boeken, zoowel van Den Haag uit als daarbuiten.
Gelukkig heeft de Afdeeling in haar Boekenhuis, Laan 34, een flinken voorraad,
maar waar afgaat, en niet bijkomt, is vermindering. Er is dus wel geen groot gevaar,
maar wij moeten bedacht zijn op aanvulling. Van daar deze noodkreet.
Leden die in 's-Gravenhage wonen kunnen ons opbellen, opdat ons transportrijwiel
bij hen aan huis kan komen om leesstof af te halen. Zij die elders wonen, en in een
van de plaatsen waar wij een vertegenwoordiger hebben, vermeld in onderstaande
lijst, kunnen boeken en tijdschriften daarheen zenden, opdat die in één zending naar
het Boekenhuis kunnen verzonden worden.
VASTE MEDEWERKERS IN NEDERLAND.
Arnhem (Oosterbeek Hoog): A.J. Schreuder, Joubertweg 2.
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Breda: H.G.M. Mathol de Jongh, Baronielaan 294.
De Bilt: Mevr. J.A.H. de Ridder-geb. Jkvr. Valckenier von Geusau, 1ste
Brandenburgerweg 83.
Dordrecht: C.v. Son, Aardappelmarkt 19, (Tel. 4207).
Groningen: Mej. H.M.N. Nyhoff, Ubbo Emmiussingel 155. (Tel. 974).
Haarlem: Ir. P.N. Max, Verspronckweg 109.
Hilversum: J. Wastenecker, Lt. Kol., Gijsbrecht-van-Aemstelstraat 361.
Leiden: Mevr. de Wed. dr. M. Kist-Bok, Boisotkade 9. (Tel. 1202).
Rotterdam: Mej. G.P. Hardenberg, Willem-Buytenwechstr. 75b. (Tel. 34543).
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Utrecht: J.J. MacKenzie, Buys-Ballotstraat 9bis.
Voorburg: F.M. Schoof, Vijverhof 8. (Tel. 779320).
Wageningen: Jhr. Ir. W. Laman Trip, Nassauweg 22. (Tel. 2673).
Wassenaar: Mevr. A. Bremer-Buekers, Duinvoetlaan 12, Park de Kieviet. (Tel.
716137).
Zutphen: Mej. A.A. Labrijn, Rozenhoflaan 17. (Tel. 698).
Wat wij verlangen, zijn:
a. Boeken.
b. Gelezen week- en maandbladen.
Wat de boeken betreft, kunnen wij gebruiken: kinderboeken, romans,
ontspanningslectuur, wetenschappelijke lectuur, reisverhalen, schoolboeken. De
boeken kunnen vertaald of oorspronkelijk zijn. Ook muziek is welkom en uitgeknipte
feuilletons, die naar de eenzame posten op de kust gaan; de Nederlandsche
lichtschepen.
Tijdschriften kunnen los zijn of in jaargangen. Ook daarvan is ALLES welkom,
mits in het Nederlandsch.
Wij kunnen geïllustreerde bladen gebruiken, kinderbladen, vakbladen,
wetenschappelijke bladen, enz.
St. Nicolaas en Kerstmis zijn niet meer ver af. Moge deze aansporing eens een
extra groote toestrooming ten gevolge hebben.
Tenslotte willen wij hier eens een woord van waardeering aanhalen uit Die
Huisgenoot van 2 October j.l., waarin wij lezen:
‘In die jongste aflevering van Neerlandia lees ons, dat die afdeling
Boekverspreiding sedert sy stigting in Oktober 1902 nie minder as 5000 kiste boeke
en tydskrifte aan belangstellende liggame in Nederland, Vlaandere, Suid-Afrika en
andere gebiede waar lesers van die Nederlandse boek aangetref word, uitgestuur het
nie. Vyfduisend kiste - d.w.s. 'n hoeveelheid leesstof was genoegsaam sou wees om
'n hele bibliotheekgebou van aansienlike omvang te vul. Dit is voorwaar 'n prestasie
waarop die A.N.V. trots kan wees. En nog gaan die arbeid onverpoosd en in stilte
voort. Gedurende die eerste jaar is daar weer by die vier honderd kiste uitgestuur.
Ook Suid-Afrika kry nog gereeld sy besendings, hoewel vandag baie kleiner as vroër,
omdat Afrikaans nou die plek van Nederlands ingeneem het. Maar al sou die
besendings miskien ook heeltemaal ophou, sal ons altyd die A.N.V. dankbaar wees
vir sy bydrae langs hierdie weg om die belangstelling in Nederlands lewendig te hou
en sodoende die Afrikaanse kultuur te sterk in sy stryd teen die indringing van
vreemde elemente’.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.

Taalwacht
Taalnootjes
Een ruiter viel van zijn paard, sedert noemde ieder die van zijn paard viel zich een
ruiter (Multatuli). Bilderdijk zong: ‘Hollands naam is weer hersteld’. Sindsdien meent
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iedereen te mogen schrijven: weer hersteld zijn; weer terugkeeren; de terugreis weer
aanvaarden e.z.m. Zoo erg niet? Neen; toch fout.
***
De derde naamval heeft, schijnt het, iets verleidelijks natuurlijk weer onder
Duitschen invloed. Wij lazen: ‘Bedouinen willen den Arabieren te hulp komen’ en:
‘Hij heeft den ontevreden elementen onder de arbeiders willen vermanen’.
Daarentegen telkens twijfel bij hen en hun: ‘toen zij hen (inpl. van den derden
naamval) trachtten te beletten Abessynië aan te vallen’.
***
Den dagbladschrijvers, die van het ‘opstandige (aufständige) Spanje’ spreken,
zeggen wij van harte na: moge Spanje spoedig opstandig zijn, d.w.z. opstaan uit zijn
diep verval. Helaas is tot dusver Spanje alleen maar in opstand.
***
‘Zou het woord tweefiets er ingaan?’ vraagt een onzer leden. Antwoord: zoo goed,
dat het al sleetsch raakt! De kantonrechter te Delft heeft het gebruik van de ‘tweefiets’
onwettig verklaard. Gelukkig was hier slechts sprake van een door stangen aan elkaar
verbonden paar fietsen met de zitplaatsen naast elkaar, niet van den ongevaarlijken
tandem, die in zoo korten tijd den weg vond naar den weg en naar het hart der jeugd.
Dat de naam, tweefiets, dien een inzender in Neerlandia aan dit vervoermiddel gaf,
nu reeds afgetroggeld werd, lijkt wel een bewijs van zijn bruikbaarheid!
PELLER.
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Ned. Antillen
Nationaal meeleven
Curaçao heeft weer eens getoond, dat het meeleeft met al wat het moederland in
nationale beweging brengt.
Bij een reeks prachtige foto's betreffende de bestuurswisseling, van welke men
enkele hiernaast vindt afgedrukt, had de secretaris onzer groep ook eenige officieele
kennisgevingen, op oranje papier gedrukt, gevoegd, waarin Gouverneur Wouters de
Curaçaoenaars de heuglijke tijding der verloving van Prinses Juliana bracht.
(Extra-nummer van de Curaçaosche Courant).
Den 10den September ontving Z.Exc. ten gouvernementshuize allen, die een blijk
van belangstelling in de heuglijke gebeurtenis wilden geven. En dat waren er velen,
want vooraf was aan autoriteiten en instellingen verzocht hun personeel door vrijaf
in de gelegenheid te stellen tot ‘algemeene deelneming aan de in het volk levende
gevoelens van blijdschap en dankbaarheid’.
En zoo deed Curaçao voor geen enkel Nederlandsch gewest onder in Vaderlandsen Oranjeliefdebetooning.
Dankbaarheid vervulde ook de harten van alle Verbondsleden, toen ze 23 September
door bemiddeling van het Hoofdbestuur konden genieten van de vertooning der
rolprent K XVIII, bijgewoond door den Gouverneur en zijn gezin, verwelkomd door
den groepsvoorzitter Dr. Desertine, die er op wees dat deze film spreekt tot het hart
van iederen rechtgeaarden Nederlander. ‘Ons Nederlanders’, aldus spr., ‘wordt
dikwijls verweten, dat wij weinig of geen nationaal gevoel bezitten, maar bij
bijzondere gelegenheden komt dat nationale gevoel toch op zeer duidelijke wijze tot
uiting’.
De belangstelling voor deze vertooning was buitengewoon groot en de Curaçaosche
pers noemde den avond een groot succes voor het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De bijzondere gelegenheid, waarvan de voorzitter in zijn toespraak gewaagde,
deed zich ook voor, toen 31 Augustus weer geestdriftig Koningins verjaardag werd
gevierd en La Compania Anonima Tabacalera de Santiago de los Caballeros te San
Domingo, door middel van het radio-station H.I.Z. de volgende boodschap uitzond:
‘Curaçao, Aruba en Bonaire, drie zustereilanden, vieren heden plechtig met het
moederland Nederland, een groot nationaal feest, de verjaardag van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina. Deze drie eilanden, die de rechtgeaarde trots zijn van
Nederland, omdat men in deze eilanden ziet de Amerikaansche voortzetting van haar
cultuur, van haar vooruitgang en van haar vlugge groei naar een steeds meer soliede
vrede en arbeidslust, en van haar steeds meer vriendschappelijke relaties met de
Dominicaansche republiek.
Op Curaçao hebben ontelbaar vele dames en heeren uit onze hoogste kringen hun
opvoeding genoten; veel families uit onze Republiek zijn op Curaçao vooruitgegaan
door de arbeidslust en de vrede die er heerschen.
Van Curaçao zijn menschen met talenten gekomen, die hier machtige handelshuizen
hebben opgericht, die nu de trots van Santo Domingo uitmaken.
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Van Curaçao zijn ontelbaar veel families naar hier gekomen, die hier wortel hebben
geschoten en nu geachte Dominicaansche families zijn.
Door deze banden zijn Curaçao en de Dominicaansche Republiek werkelijk zusters
geworden en zullen dit blijven zoolang dezelfde zon beide landen zal bestralen en
dezelfde zee beider kusten zal bespoelen.
En La Compania Anonima Tabacalero, die zich maakt tot een tolk van de gevoelens
van onze bevolking en die zich voelt een schakel tusschen de drukke
handelsbetrekkingen van Curaçao en Santo Domingo, heeft het genoegen zich met
Curaçao te vereenigen in de viering van het nationale feest, en draagt het hierna
volgende muziek-programma eerbiedig op, met dit nobel volk uitroepende: ‘God
beware lange jaren haar Geëerbiedigde Koningin Wilhelmina’.
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Twee kieken uit Curaçao

Zanghulde van kinderen aan den vertrekkenden Gouverneur, Z.Exc. B.W. Th. van Slobbe.

De nieuwe Gouverneur, Z.Exc. G.J.J. Wouters, wordt ontvangen door de commissie van in- en
uitgeleide uit leden van den Kol. Raad; v.l.n.r. de heeren Arends, Senior en Bichon van Ysselmonde.
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Christiaan Johannes Joubert.
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Johann Friedrich Bernhard Rissik.

Zuid-Afrika
Het Gouden Jubileum van de goudstad Johannesburg
Er zou geen aanleiding zijn om te schrijven over het feit, dat een stad, slechts vijftig
jaren oud is - een onbeteekenende leeftijd voor een stad - ware het niet, dat het
ontstaan van een der wereldsteden in Zuid-Afrika, als een paddestoel in het eenzame
veld van den Zuidafrikaanschen boer verrezen, in het leven van de afstammelingen
der voortrekkers uit de Kaap, onze stam- en taalgenooten, van groote beteekenis is
geweest en bovendien een landgenoot, Johan Rissik, mede in de stichting een rol
heeft gespeeld. Moeite hebben de Afrikaners niet gedaan om zich de eer van de
ontdekking van goud in hun land te geven, totdat na een eeuw een sluier is opgelicht
en de namen Bronkhorst, Marais, Bantjes, Oosthuizen, Struben en Ackermann als
zoodanig zijn vastgesteld. Dat het juist op de kale velden moest zijn, waarheen de
afstammelingen van de Kaapsche trekkers rust waren komen zoeken voor hun veel
geplaagd bestaan, dat een stad moest verrijzen, van waar de aanslag op hun
onafhankelijkheid werd gesmeed, is wel tragisch. De goudstroom heeft den Afrikaner
geen geluk gebracht, maar aan het stoere volk zijn onafhankelijkheid gekost en de
waardevolle ‘plaatsen’ gingen in handen van de uitlanders over, die er schatten
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hebben uitgehaald. De machtige goudstad met zijn half millioen inwoners en meer
dan 40 voorsteden werd het middelpunt van den onmetelijk rijken Witwatersrand,
waar thans onder feestgedruisch wordt gejubeld. Maar tevens is deze de plaats, waar
de meeste Afrikaners bijeen wonen - men schat een 70.000 - zoodat zij hun rechten
kunnen opeischen, zoovele jaren verzwolgen in den machtigen zuigenden Engelschen
stroom.
De commissie, door de regeering op 3 Augustus 1886 naar de pas ontdekte
goudvelden van den Witwatersrand gezonden om een verslag uit te brengen en een
keuze te doen voor de stichting van een dorp, bestond uit de heeren Christiaan
Johannes Joubert, Hoofd van het Mijnwezen en Johann Friedrich Bernhard Rissik,
waarnemend Land-
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meter-Generaal, wier keuze op ‘Randjeslaagte’ viel, terwijl Johannes Petrus Meyer,
veldcornet van de wijk Kliprivier, gesteund door vele honderden petitionisten op de
plaats ‘Doornfontein’ van Frederik Bezuidenhout de aandacht vestigde. Maar
niettemin verscheen op 8 Sept. 1886 de proclamatie van de regeering, die tot publieke
delverijen verklaarde de plaatsen ‘Driefontein’ (op 20 Sept. 1886), ‘Doornfontein’
en ‘Turffontein’ (27 Sept.), den gouvernementsgrond ‘Randjeslaagte’ en de plaats
‘Langlaagte’ (4 Oct.), ‘Paardekraal’, ‘Vogelstruisfontein’ en ‘Roodepoort’ (op 11
Oct.).
De Staatssecretaris droeg den Landmeter-Generaal op een inschrijving te openen
voor het opmeten van 600 standplaatsen op de plaats ‘Randjesfontein’ van de
Witwatersrandsche goudvelden en daar deze ambtenaar met verlof was, trad als
zoodanig op onze landgenoot Johan Rissik. De inschrijving van Josias de Villiers
werd 5 October aangenomen en hem medegedeeld: ‘het door U uit te leggen dorp
zal den naam dragen van JOHANNESBURG’. Ofschoon de vaststelling van namen
van dorpen bij den Uitvoerenden Raad berustte, had deze - overladen met moeilijke
problemen, politieke zoowel als andere - de keuze aan het kantoor van den
Landmeter-Generaal overgelaten. En wanneer wij nu mededeelen1), dat die naam
Johannesburg werd gekozen naar de voornamen van Rissik en Joubert, dan volgen
wij de verklaring van Von Wielligh zelve, den archivaris Jhr. P.L.A. Goldman,
Charles Cowen in zijn werkje: ‘Johannesburg the Golden Centre of South Africa’
(1889), Jan Eloff, destijds klerk bij den eersten Mijncommissaris, het blad de Pretoria
News en ten slotte den ambtelijken brief van den wnd. Staatssecretaris T.J. Krogh
van 26 Februari 1896 aan den Consul van Zwitserland te Pretoria Karl Fehr, die op
verzoek van de Zwitsersche regeering, naar de herkomst van den naam vroeg en aan
wien werd medegedeeld, dat: ‘dit dorp werd genoemd naar den heer Johan Rissik2),
den tegenwoordigen Landmeter-Generaal, die, toen het dorp werd uitgelegd, Eerste
Klerk was op het Departement van den Landmeter-Generaal en door wien de
standplaatsen werden opgemeten3), en tevens naar het Hoofd van Mijnwezen, den
heer Christiaan Johannes Joubert’.
De geboortedag van Johannesburg was dus 4 October - de dag van de proclamatie
van ‘Randjeslaagte’ tot publieke delverij. Op 5 October werd de naam voor het eerst
gebezigd, op 4 Nov. kreeg zij door de aanstelling van een specialen landdrost (C.
von Brandis) de status van dorp en op 8 December 1886 werden de standplaatsen in
openbare veiling verkocht.
‘De ontdekking van den Witwatersrand was de eerste bijlslag aan den wortel van
onze onafhankelijkheid’ waren de woorden van P.R. Viljoen. De goudstroom heeft
1) Zie Die Huisgenoot van 13 Sept. 1935 met artikel van den archivaris D.J. Pieterse, M.A.,
die in het Transvaalsche archief de brieven aantrof en publiceerde van en aan den Consul
van Zwitserland over de naamgeving van Johannesburg naar Rissik en Joubert.
Dit in tegenstelling met de bewering - ook door Dr. G.S. Preller in ‘Ons Goudroman’ (1935)
- dat Johannesburg naar president Stephanus Johannes Petrus Krüger is genoemd. Er is
daarvoor geen enkel bewijs aan te voeren en bovendien was de president vrij van ijdelheid.
2) Rissik was toegelaten als landmeter in de Z.A.R. op 6 Sept. 1886 (T.A. SS. 2286 R.B.B.
1000/86) en aangesteld als plaatsvervanger van den Landmeter-Generaal op 9 Sept. 1886.
Naar hem is eveneens in Johannesburg een straat genoemd.
Hij werd lid van den Wetgevenden en den Uitvoerenden Raad, Minister van landen en
Naturellenzaken en Administrateur van Transvaal. Hij overleed op 26 Augustus 1925.
3) Hij verrichtte de opneming niet zelf, maar wees die toe aan De Villiers.
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veel weelde en opbloei met zich gebracht. Of deze echter den Afrikaner tot een zegen
is geweest, is een andere vraag. De stichting van de goudstad blijft als een sprookje
in den modernen tijd en de naam o.a. van den Nederlander Johan Rissik daarmede
verbonden.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
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Winst- en Verliesrekening 1935.
Neerlandia

f 5.862,03

Boekverspreiding f 1.505,69½
Boekerij

Regeeringssteun

f 10.000,-

Ontvangen aandeel in de
lidmaatschapsbijdragen

f 146,76

Museum en
f 297,46
kleine
tentoonstellingen

Rente van Steunfonds I

Filmdienst

f 279,31½

Rente van Waarborgfonds voor
de Kunst-

Propaganda

f 586,90½

Onkosten
hoofdbestuur

f 373.13½

Onkosten
f 97,43
verbondscommissies

f 5.908,37½
f 3.751.31

tentoonstelling f 73,Afboeking reserve

f 1.090,26

Verschillende bijdragen van
Groep Neder-

Kantoorpersoneel f 9.066,14

land

f 1.300,-

Onkosten
f 1.220,84
kantoorgebouw

Gift

f 100,-

Onkosten
f 355.22
meubelen, enz

Winst boekverkoop

f 211,99½

Kantooronkosten f 208,58

Winst kalenders 1935

f 95,82

Kantoorbehoeften f 620,73

Winst kalenders 1936

f 23,50

Portokosten,
enz.

Curaçao-herdenking

f 69,82½

Saldo-verlies

f 374,84

f 716,86½

Studiereis van f 607,20
studenten uit
Zuid-Afrika
Lidmaatschappen f 228,38
van en
bijdragen aan
vereenigingen
en instellingen
Huldigingen en f 208,80
vertegenwoordigingen
Verschillende
kleine kosten

f 281,07
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Afboeking van f 224,37
oude
vorderingen
Belasting
doode hand

f 12,-

Leerstoel te
Amsterdam

f 100,_____

_____

f 22.998,92½

f 22.998,92½
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Balans op 31 December 1935.
Effectenbeleggingen van
het kapitaal der

Legaten met bepaalde
bestemming

legaten en f9.924,75
van het
steunfonds II

f 9.837,19

Rente van legaten met bep. f 1.229,82
bestemming

Nutsspaarbank

f 5.699,63

Fondsen met bepaalde
bestemming

f
5.420,27½

Kas

f 326,17

Steunfonds II

f 506,31½

Postrekeningen

f 308,33

Bankrekening

f 935,75

Debiteuren

f 2.042,58

Crediteuren

f 685,50

Kalenders 1936

f 12.-

Vooruitbetaalde
lidmaatschapsbijdragen over

Saldo verlies

f 374,84

1936 en
volgende
jaren

f 73,45

_____

_____

f 18.688,30

f 18.688,30

De commissie tot het nazien van het geldelijke beheer van het A.N.V. (art. 19 lid
3 Verbondswet) verklaart hierbij gaarne, dat zij kennis heeft genomen van den arbeid
van den Penningmeester, den heer F. Reijsenbach, en eenstemmig hem heeft gehuldigd
voor den omvangrijken arbeid, door hem geleverd en voor de ordening van het
geldelijk beheer.
Voor Groep Nederland: W.F. GERDES OOSTERBEEK
Voor Groep Vlaanderen: Mr. H.J.M. TIJSSENS.
Voor Groep Ned. Antillen: L. WELLING.
Voor Groep Ned.-Indië: H.A. KOOY.
Voor Groep Suriname: Mr. A.J. KRONENBERG.
De algemeene penningmeester is gaarne bereid voor leden, die het verlangen
daartoe kenbaar maken, toelichting te geven op posten en cijfers van de bovenstaande
Balans en de Winst- en Verliesrekening.
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Afdeelingen
's-Gravenhage en omstreken
Op Donderdag 1 October j.l. hield de Afdeeling haar eerste winterbijeenkomst. Na
een inleidend woord van den Voorzitter, waarin hij wees op het belang, in dezen tijd
van nationale opleving tot het Verbond toe te treden, hield de heer A. Brijs een
boeiende en zeer onderhoudende voordracht over: ‘Vlaamsche schrijvers, hun Land
en hun Volk’. Spr. gaf een kijk op het innig verband tusschen de Vlaamsche
letterkunde, het Vlaamsche land en het Vlamingendom. In het tijdperk 1815-1830
ging Vlaanderen een schoone toekomst tegemoet. De Franschen hebben echter na
1830 getracht’ de geheele Nederlandsche cultuur, de taal incluis, te vernietigen. Toen
als reactie daarop Consciences ‘Leeuw van Vlaanderen’ verscheen, vond Vlaanderen
zich terug in zijn geschiedenis en helden. Een reeks schrijvers volgde om het werk
van Conscience voort te zetten. Zij voelden zich één met land en volk, in het bijzonder
met die van hun eigen streek. Elke stad en elke streek heeft haar eigen schrijvers.
Brugge: Sabbe; West-Vlaanderen: Gezelle, Rodenbach, Verriest, Streuvels; Gent:
Cyriel Buysse, Virginie en Rosalie, Loveling, prof. Fredericq, prof. Mac Leod;
Antwerpen: Lode Baekelmans; Lier: Felix Timmermans; Brussel: Herman Teirlinck.
Ook de dichters voelen zich aangetrokken tot hun streek. Ter verduidelijking las spr.
eenige gedichten voor. Daarna gaf hij nog eenige voorbeelden van Vlaamschen
humor, o.a. van den religieuzen humor van Ernest Claes, en eindigde met den
Lentegroet van René de Clercq. Na de rust droeg mej. Anne H. Mulder, doctoranda
in de Ned. letteren, op gevoelvolle wijze voor uit he werk van verschillende
Vlaamsche schrijvers, waarmede zij een welverdiend succes oogstte.
***
Op Zaterdag 10 October vierde de Afdeeling in samenwerking met de Haagsche
Afdeeling van de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, onder groote belangstelling
den Krügerdag met een herdenkingsavond in Pulchri Studio, waarop o.m. de Gezant
der Unie van Zuid-Afrika, dr. H.D. van Broekhuizen, en de heer A. Kuyt,
hoofdcommissaris van den Zuidafrikaanschen Spoorwegraad, het woord voerden.
Dr. Van Broekhuizen, die den heer Kuyt inleidde, herinnerde er aan, dat October,
waarin Steyn, De Wet en De la Rey werden geboren, de Heldenmaand van
Zuid-Afrika is. Spr. bracht hulde aan de nagedachtenis van Steyn en las een brief
voor, dien hij dienzelfden middag per luchtpost van mevr. Steyn had ontvangen. De
heer Kuyt schetste Krüger achtereenvolgens als krijgsman, staatsman en als Christen,
Verder gaf hij een beeld van Krügers dagelijksch gezins- en staatsleven, om te
eindigen met het zoo heel moeilijke laatste deel van zijn leven, toen hij overhield
zijn rotsvast geloof in God.
Na de rustpoos werden door het Gemengd A Capelle Koor ‘Die Haghe’ (onder
leiding van den heer P. Mostert) en het Mannenkoor ‘De Vereenigde Zangers’ (onder
leiding van den heer A. Smit) eenige Afrikaansche liederen, getoonzet door den heer
J.P.J. Wierts, die zelf aan den vleugel begeleidde, uitgevoerd, wat zeer tot de stemming
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bijdroeg. Op voorstel van den voorzitter, generaal Lasonder, werd besloten, een
telegram te zenden aan mevr. Steyn.
De aandacht van de leden wordt ge vestigd op de eerste voorstelling hier te lande
van het Zuidafrikaansche Studententooneel onder leiding van den heer Anton
Verheyen, welke zal plaats vinden op Zaterdag 2 Januari 1937, des namiddags in
den Koninklijken Schouwburg. Deze voorstelling gaat uit van de Volksuniversiteit,
in samenwerking met de Haagsche Afdeelingen van de Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het A.N.V. Opgevoerd zal worden: ‘Een liefde
aan die Kaap in Van der Stel se tijd’ van dr. Henri Cronjé. Nadere bijzonderheden
in een volgend nummer.

Haarlem
Op 5 October j.l. opende de afdeeling het winterseizoen met een voordrachtavond,
waartoe de Vereeniging Koninginnedag en de Chr. Oranje Vereeniging ‘Prins Willem
I’ haar medewerking verleenden.
Kolonel K.E. Oudendijk uit Huis ter Heide, lid van het Hoofd- en het
Groepsbestuur, hield een doorwrochte en bezielende voordracht over ons mooi
volkslied ‘Het Wilhelmus’, toegelicht door lichtbeelden over belangrijke
geschiedkundige gebeurtenissen uit den tijd van Prins Willem I.
Het koor van de Koninklijke Liedertafel ‘Zang en Vriendschap’, gaf behalve het
Wilhelmus eenige toepasselijke liederen uit Valerius' Gedenckklanck ten beste,
zoodat deze avond zeker in alle opzichten geslaagd mag worden genoemd.

Rotterdam
22 Sept. had deze afdeeling in de Gehoorzaal van het Museum Boymans een
bijeenkomst belegd, waarin de directeur van het Museum, de heer D. Hannema, een
voordracht met lichtbeelden hield over ‘Jeroen Bosch en
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zijn tijd’. Spr. Ving aan met zijn aandachtig gehoor deze zeer bijzondere figuur
duidelijk voor oogen te stellen. Bosch staat op de grens van twee tijdperken: die van
het Middeleeuwsch geloof, - met name in zijn angsten voor duivel en dood - verbeeldt
hij als geen ander; tegelijkertijd echter is zijn stofbehandeling technisch volmaakt,
zóó oorspronkelijk en dermate realistisch, dat het ons, die vijf eeuwen na hem leven,
nabij is en aangrijpt.
Aangrijpend, boeiend en suggestief dramatisch is Jeroen Bosch bovenal. Dit kunnen
wij onmiddellijk vaststellen, wanneer wij het werk van hem navolgende schilders
zien. Hierin ontbreekt de fantasie, het visionaire van Bosch.
Na zijn mooie, duidelijke uiteenzetting ging de Heer Hannema over tot de
vertooning van een groot aantal prachtige lichtbeelden, waarbij hij ruime toelichting
gaf: vergelijking van Jeroens werk met dat zijner voorgangers en tijdgenooten, het
verwonderlijke werk van den meester zelf, waarvan elk klein onderdeel, in sterke
vergrooting vertoond, in dramatische kracht toenam.
Prof. Dr. Z.W. Sneller, voorzitter der afdeeling, had den avond geopend, waarbij
hij wees op de groeiende belangstelling en waardeering voor het Alg. Ned. Verbond.
De belangstelling der leden voor dezen avond was zóó groot, dat het bestuur den
heer Hannema heeft verzocht zijn lezing te herhalen, aan welk verzoek de Heer
Hannema met groote welwillendheid 30 Sept. heeft voldaan, waarna Dr. Ilk. Cohen
woorden van warmen dank en waardeering gesproken heeft.
Ook deze avond was de zaal geheel bezet. Velen gaven zich als lid op. Zeer velen
hebben de tentoonstelling bezocht. Wij bewaren aan zulke avonden een schoone
herinnering en voelen het als een eer, dat Jeroen Bosch een schilder van Nederland
was.
27 Juni heeft het bestuur der afdeeling het Hoofdbestuur vertegenwoordigd bij de
plechtige kranslegging op het graf van Jan van Brakel, in de St. Laurenskerk, door
den commandant van Hr. Ms. Jan van Brakel, luit. ter zee 1e kl., Jhr. J.F.W. de Jong
van Beek en Donk.
DE KALENDER GROOT-NEDERLAND 1937
telt 53 bladen met ongeveer 100 mooie afbeeldingen uit alle oorden van
den Ned. stam, 365 gedenkdagen, vele spreuken en verzen, ernstig en
humoristisch proza, enz. Hij mag in de huiskamer van geen enkel A.N.V.-lid
ontbreken.

Boekbespreking
Indië in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de N.I.R.O.M.,
gehouden door Victor Ido. Uitgave: Bandoeng. Nix en Co. 1936.
Victor Ido is de bekende schrijver Hans vande Wall, iemand, die reeds een veertigtal
jaren in zijn geschriften het woord richtte tot zijn landgenooten en die sinds 1934
geregeld voor de radio sprak. Velen zullen met dankbaarheid, soms met weemoed,
terugdenken aan de oude tijden en in het bovenstaande boek eenige van hun

Neerlandia. Jaargang 40

tijdgenooten besproken zien. Het jongere geslacht echter zal uit het boek veel
leerzaams kunnen putten en in de gelegenheid zijn de oude toestanden te vergelijken
met het tegenwoordige Indië.
Victor Ido bespreekt in een twintigtal artikelen verschillende gebeurtenissen uit
de vorige eeuw, en menigmaal moesten we glimlachen, wanneer we de schilderingen
der vroegere gebeurtenissen lazen, die grootendeels voorvielen in het laatst der vorige
eeuw.
Eenige grepen:
Blz. 16 ‘Pahud deed in zijn jonge jaren met een kameraad examen voor onderwijzer.
De kameraad slaagde. Pahud zakte als 'n straal en ging als ambtenaar vierde klasse
naar Indië.
Later als Gouverneur-Generaal in het vaderland teruggekeerd, kwam hij in Den
Haag op de Witte, en vond er zijn oud-studiemakker terug als.... kellner. Zóó is het
leven!’
Blz. 135.
‘Er zijn wel honderd anekdotes over Van Heutsz in omloop; teekenend is die van
de eerste kennismaking van den tegenwoordigen Nederlandschen eersten minister
Colijn met Van Heutsz, onder wien hij heeft gediend.
Colijn was toen een piepjong luitenantje. Van Heutsz de reeds met roem omstraalde
luitenant-kolonel.
In aanmerking gebracht voor een betrekking, waarbij Van Heutsz een beslissend
woord te spreken had, luidde diens oordeel over luitenant Colijn:
‘Ik weet alleen van hem, dat hij bidt, maar niet dat hij ook vechten kan. En hen
die vechten kunnen, heb ik noodig’.
Toen hem er echter op gewezen werd, dat de jonge officier reeds op Lombok zijn
sporen verdiend had, en toen Colijn enkele dagen later onder het persoonlijk bevel
van Van Heutsz aan een actie tegen den vijand deelnam, werd met gelijke
duidelijkheid van het veranderd inzicht blijk gegeven: ‘Nu ik zie, dat ge het werken
met het bidden vereenigt, kan ik U gebruiken’.
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Toen hij Colijn in 1900 aanzocht om, onder gelijktijdige bevordering bij keuze tot
kapitein, als zijn adjudant op te treden, opperde Colijn daartegen aanvankelijk
bezwaren. Hij achtte zich om sociale redenen voor dien post niet zeer geschikt. Aan
dansen en kaarten deed hij niet, en de generaal zocht op zijn tochten wel eens
verstrooiïng in het kaartspel, terwijl bij partijen ten Gouvernementshuize vaak gedanst
werd.
Het antwoord kwam met keerende post en het was in den gewonen trant:
‘Niet ter zake dienend, het lag niet in mijn voornemen U voor bevordering bij
keuze voor te dragen wegens bedrevenheid in dans of kaartspel’.
Het lezen van dit waarlijk aardige boek, vol historische feiten, verschaft eenige
uren van genot.
Q.

Verdwijnend volk. Tekst van Roel Houwink, foto's van Hans Gibbery. Uitg. Mij. Holland, Amsterdam.
De groote economische en sociale verandering, welke in het boerenleven heeft
plaatsgehad, is van grooten invloed op het oorspronkelijke boeren-type. Dit is thans
bezig te verdwijnen. Men moge dit bejammeren, niettemin het is een feit. Schrijver
en fotograaf hebben dit werk samengesteld om iets van dit verdwijnend, menschelijk
schoon vast te leggen, nu dit nog mogelijk is. In deze uit een volkenkundig oogpunt
zeer belangrijke, doch tevens uiterst moeilijke taak, is men op meesterlijke wijze
geslaagd. Zeeland en de Veluwe hebben de typen geleverd; de fotograaf heeft de
karakteristieke koppen op treffende wijze vastgelegd, terwijl de schrijver, met een
bewonderenswaardigen fijnen - speurzin begaafd, ons den geestelijken achtergrond
doet ontdekaen, welke deze wondere koppen het aanzijn gaf.
Een portret beschouwen, dwingt tot lezen; het lezen prest weer tot beschouwen.
Zoo hebben schrijver en fotograaf een geheel gewrocht voor Neêrlands volkenkunde
van het hoogste belang, een boekwerk, dat met den voortgang der tijden steeds op
hooger prijs gesteld zal worden.
J.

Boekaankondiging
In dank ontvangen van de Nasionale Pers Beperk, 24-3) Keeromstraat Kaapstad:
1. Slampamperliedjies*), door C. Louis Leipoldt. De bekende Zuidafrikaansche
dichter-geneesheer publiceert hier 94 versen in een fraai bundeltje, waarvoor de
illustraties van Elsa Niemeyer zijn. Prijs 5/6. Wij nemen er een versje uit over:
Vra nie van hom wat skoonheid min,
En deur aanskou daarvan kan win
'n Sielsgenot wat ryker loon
Kan aanbied as 'n keizerskroon Vra niet van hom vir jou die skat
Wat syne is en bly, en wat,
*) Dat zijn luchtige en lichte liedjes.
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Verdeel, 'n duisend maal verklein
Die waarde wat die siel verfyn!

2. Eerste Verse, door J.H. Naude. Er zijn 27 gedichten van vroeger en 14 van later,
alle korte pittige versen.
3. Uit de reeks Almal se Boeke een negental schetsen onder den gezamenlijken
titel: Magte, door P. de V. Pienaar.
Van J.L. van Schaik Bepk. Pretoria: Die Franse Familiename in Suid-Afrika van
vóór 1800 etimologies verklaar door J.D.A. Krige. Professor in Duits en Nederlands
aan die Universiteit van die Witwatersrand. Het boekje is uitgegeven door de
Universiteit van den Witwatersrand. 99 familienamen worden verklaard. Vele zijn
thans geheel verhollandscht, maar behoorden aan Hugenoten, die zich in Zuid-Afrika
hebben gevestigd. Vooraf behandelt de schrijver: Het ontstaan van familienamen;
van Woonplaats of herkomst afgeleide familienamen; Doopnamen en voornamen
als familienamen; Eigenschappen en beroepsnamen. Een leerrijk werkje.
Van de Christen-Studentevereniging van S.A., het feestnummer van het orgaan
uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan (1896-1936), dat in
Stellenbosch gevierd is in een bijeenkomst, waarbij 500 afgevaardigden van bijna
200 afdeelingen aanwezig waren. De minister van Onderwijs J.H. Hofmeyer bracht
persoonlijk de groeten der regeering over. In dit feestnummer verschijnen niet minder
dan 117 artikelen van leden, oud-leden en bestuursleden, waaruit de beteekenis
spreekt, welke de vereeniging in Zuid-Afrika inneemt. Pro Eccasia, Drukkerij
Stellenbosch 2/6.

Mededeelingen.
Gelukwensch.
Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent zond het Hoofdbestuur ter
gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 3 October, het volgende telegram:
Hartelijke gelukwenschen van het Algemeen Nederlandsch Verbond met uw
jubileum. Moge Uw academie nog veel nuttig werk doen ten bate van de geestelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk.
DE KANTER, Algem. Voorzitter.
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Geschenk.
Ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche
Kolonie te Carambehy, zond het Hoofdbestuur aan den vertegenwoordiger aldaar
een groote foto van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Dit geschenk
zal, ingelijst en voorzien van den naam van den schenker aan de achterzijde, op den
dag der feestviering aangeboden worden.

Briefwisseling met stamgenooten.
Uit een brief aan ons Secretariaat:
Het is al een lange tijd geleden, dat ik, gehoor gevende aan Uw oproep,
correspondente werd met een stamgenoote: Niemie Louw, Stellenbosch uit
Zuid-Afrika. 't Is me een behoefte, U even te schrijven hòe blij ik ben, hiermee te
zijn begonnen en ik zeg U daarvoor nog eens oprecht dank!
Wij schrijven héél trouw en kennen elkaar al goed. De taal lezen we nu vlot. Ik
geloof het goed te hebben getroffen. Miemie, Louw is een aardige, hartelijke vriendin.
Zuid-Afrika waar ik steeds veel belang in stelde (Penning's boeken kan ik
droomen!) leer ik nu nog beter kennen, ook door de kiekjes, die mij gestuurd worden
en door de avonturen en reisverhalen die sommige brieven me geven te genieten.
De belangstelling is wederzijds, ze vraagt me steeds: ‘baie veel te vertel’.

Voor afdeelingsavonden.
H. ten Cate Hoedemaker, Sijzenlaan 45, Den Haag.
Voordrachten over Zuid-Afrika, land en volk, uit eigen aanschouwing.
***
Mevr. Flothuis-van Dommelen, 's-Gravenhage.
Voordrachtavond, uitgebreide lijst ter keuze.
***
D.J. van der Ven, folklorist, De Meihof, Oosterbeek.
Op de bruiloft van het Nederlandsche Volk, folkloristische voordracht met
lichtbeelden, in verband met het a.s. huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.

Vraag naar boeken voor Zuid-Afrika.
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Sedert ons verzoek in het Juninummer ontvingen wij een aantal van de vermiste
boeken, bestemd voor de Holl. Ned. Leeskamer en Boekerij te Kaapstad. De
onderstaande ontbreken nog:
Björnson - Magnhild.
Bruggen, C. van - Avontuurtjes.
Boonen, J. - Geldjan.
Bergh van Eysinga, Van den - Multatuli.
Cox - Napoleon als krijgsgevangene.
Dyserinck - Uit het liefdeleven van groote mannen.
France, Anatole - De misdaad van Sylo Bonnair.
Goethe - Vertellingen voor meisjes.
Hal, Mr. J.N. van - Gedichten.
Haspels, Ds. - Boete.
Japikse, Dr. N. - De Turksche kwestie.
Kakebeen - Beatrijssproken.
Jehu, Felix - Van zeven meisjes.
Kol, Van - De joden en de vrede.
Ligthart-Kakebeen - Van alle tijden.
Lessing - Nathan de Wijze.
Loveling, Virginie - Mor Connehaye.
Marxvelt, Cissy van - Arcadië.
Melis Stoke - De blinde en de lamme.
Martin, Hans - Malle gevallen.
Metz-Koning, Marie - Het beeld op de rots.
Nicolas - De pastorie te Nödebö.
Ottser, H. - De reis naar Z. Amerika.
Pijper, Willem - De stemvork.
Paulsen - Inleiding tot de wijsbegeerte.
Remarque - Droomkasteel.
Reule, A. - Avonturen in Oost en West.
Robbers, Herman - Het ontstaan van een roman.
Runa - Het licht zijner oogen.
Stall - Wat een getrouwde vrouw behoort te weten.
Salomons, Annie - Nieuwe verzen.
Timmermans, Felix - Uit mijn rommelkist.
Wilde, Oscar - Twee fantasiën.
Wit, Augusta de - Verborgen bronnen.
Werumeus Buning - Werken.
Zola, Emile - De laatste stuiptrekking.

Krüger-oudheden.
De Assistent-Secretaris van het Pres. Krüger-Geboorteplek-Komitee’, roept de hulp
in van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond ten einde een
verzameling te verkrijgen van oudheden in verband met den grooten trek en het leven
van President Krüger.
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Zij, die iets af te staan hebben voor dit goede doel, kunnen hiervan mededeeling
doen aan het Hoofdbestuur, Laan 34, 's-Gravenhage.

Die Afrikaanse boek in Nederland.
Aan Die Huisgenoot van 21 Augustus 1936 is het volgende ontleend:
Aan die begin van die jaar het ons dit nodig gevind om heel openhartig te skryf
oor die gebrek aan belangstelling in die Afrikaanse letterkunde by die groot publiek
in Nederland, ondanks die ywerige propaganda vir die nouer aanhaling van die
kulturele bande tussen die twee volke deur 'n klompie Afri-
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kanervriende in die ou moederland. Ons het ons bewerings gebaseer op die verklarings
van vooraanstaande Afrikaanse skrywers, wat onder andere gevind het dat Afrikaanse
boeke wat aan Nederlandse blaaie gestuur word, selde bespreek word, en dat artikels
oor die Afrikaanse letterkunde maar min kans het op plasing in Nederlandse blaaie.
Die saak het dadelik die aandag van die Algemeen Nederlandsch Verbond geniet.
Die redakteure van vooraanstaande blaaie in Nederland is genader, en van hulle is
die versekering gekry dat hulle wel bereid is om resensies te plaas oor nuwe boeke
wat in Suid-Afrika verskyn. Verder het die A.N.V. deur bemiddeling van prof. F.E.J.
Malherbe, wat hom op 'n vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie enigszins
in dieselfde gees as ons oor die saak uitgelaat het, 'n versoek tot die vernaamste
Afrikaanse uitgewers gerig om boeke aan Nederlandse blaaie en tydskrifte vir resensie
te stuur.
Dit is aangenaam om te kan meedeel dat dit ook nie net by goeie voornemens
gebly het nie, want in die Julie-aflewering van De Vlaamsche Gids, die bekende
Vlaamse letterkundige maandblad, word die ereplek afgestaan aan 'n lang en insigryke
artikel van prof. Malherbe oor die jongste Afrikaanse letterkunde. En dat dit, altans
wat hierdie blad betref, nie daarby sal bly nie, word bewys deur 'n opmerking van
die redaksie. Na 'n paar baie vriendelike woorde oor die skrywer besluit die redaksie
as volg: ‘We zijn er van overtuigd dat onze lezers het opstel van Prof. Malherbe met
een stijgende belangstelling zullen genieten. Het weze het eerste van een reeks artikels
uit Zuid-Afrika, waarvan het verschijnen in den ‘Vlaamsche Gids’ bijdragen zal om
de banden tusschen de verschillende loten van den Nederlandschen stam te
verstevigen’.
Die A.N.V. het deur sy onmiddelike optrede in hierdie saak, waarvan die
Suid-Afrikaanse Akademie reeds met waardering kennis geneem het, andermaal sy
onbaatsugtige belangstelling getoon in alles wat die versterking van die bande tussen
Nederland en Suid-Afrika raak. En ons hoop dat ons uitgewers almaal geesdriftig
sal meewerk om hierdie poging om die werk van ons beste skrywers onder die aandag
van die Nederlandse publiek te bring, te laat slaag.

Zeventiende koloniale vacantieleergang voor geografen.
Evenals vorige jaren zal in de Kerstvacantie een Koloniale Vacantieleergang voor
Geografen worden gehouden, in het Koloniaal Instituut te Amsterdam, en wel op
28-30 December a.s.
Het programma luidt:
Dr. H.J.T. Bijlmer, oud-dir. off. v. gezondh. N.O.I.: De stand van het vraagstuk der
bevolking van Nieuw Guinee
Dr. H.G. Cannegieter, adj.-direct, van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te
De Bilt: De meteorologie en de luchtvaart, in het bijzonder met het oog op de
verbinding met Indië.
J. Tideman, oud-gouverneur der Molukken: De moderne bestuursvorm van
Ned.-Indië.
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Op den middag van den tweeden dag zal de hygiënische rolprent van den Dienst der
Volksgezondheid vertoond worden, met toelichting door Prof. Dr. J.J. van Loghem.
Op den derden dag heeft 's middags een bezoek aan het Koloniaal Museum plaats.
De deelneming is opengesteld voor leeraren in de aardrijkskunde aan inrichtingen
voor voorbereidend hooger onderwijs, voor middelbaar onderwijs en tot opleiding
van onderwijzers(-essen), voor studenten in de aardrijkskunde en aanverwante vakken
van wetenschap, benevens voor oud-deelnemers aan de reizen der J. Pz.
Coen-stichting.
Van de deelnemers zal een bijdrage van f 3.- geheven worden.
Inlichtingen verstrekt de Secretaris-Penningmeester van het Comité voor Indische
Lezingen en Leergangen, Singel 1, te Deventer, bij wien men zich vóór 1 December
a.s., door storting van bovengenoemde bijdrage op zijn postrekening No. 66084, als
deelnemer kan opgeven.

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mr. E. van Dieren, vroeger Lei 23, Leuven.
Mevr. E. Kreitzcheck, vroeger t/h. J. Patry, Brusselsche Steenweg, Eppegem bij
Vilvoorde.
KALENDER GROOT-NEDERLAND 1937 Leden van het A.N.V.!
Schaft U niet alleen dezen kalender tijdig aan, maar verspreidt hem
ook onder niet-leden. Hij beteekent een jaar propaganda voor onze
beginselen.
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Nieuwe leden
Groep Nederland.
Dr. M.V. van Aardenne, Westersingel 93, Rotterdam.
W. Adema, Arts, Hillelaan 44,

Rotterdam.

J. Barendregt van Charlois, Tandarts,
Jonkerfransstr. 113A,

Rotterdam.

M.W. Beehuis, Arts, Schiedamsche singel Rotterdam.
123,
G.P. Blom, Oranjelaan 37,

Rotterdam.

Mr. A. Blussé van Oud-Alblas, Prinses
Julianalaan 67B,

Rotterdam.

L.J. Boelen, Arts, Mathenesserlaan 344, Rotterdam.
J.G. Both, Mathenesserlaan 197,

Rotterdam.

B.H. Bouman, Bergsingel 231A,

Rotterdam.

Familie C. van Boven, Jonkerfransstraat Rotterdam.
125,
W. Buskop, Arts, Maaskade 88,

Rotterdam.

Mej. Dr J.J. van Dulleman, Breitnerstraat Rotterdam.
77A,
Dr. J. Ph. Elias, Mathenesserlaan 420,

Rotterdam.

Dr. H.J. Flieringa, Eendrachtsweg 52,

Rotterdam.

J.G. Gröninger, Veerkade 55,

Rotterdam.

Dr. S.P.A. Hack, Goudsche singel 51,

Rotterdam.

Mr. S.N.B. Halbertsma, Westersingel 15, Rotterdam.
G.H.R.E. Hartman, Gebr. Koch,
Noordblaak, 23

Rotterdam.

Mr. E. Haubrich, Eendrachtsweg 12

Rotterdam.

Dr. W.A.A. Hecker, Vijverlaan 61,

Rotterdam.

Dr. M. Hertzberger, Crooswijksche singel Rotterdam.
32,
J.H. Holtzapfel, Tandarts,
Burg.-Meineszlaan 24,

Rotterdam.

P.M.M. Hoogeweegen, Westerkade 11,

Rotterdam.

L. Hustinx, Heemraadssingel 195,

Rotterdam.
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Mr. C.C. Immink, Westersingel 54,

Rotterdam.

Drs. A.C.J. Jonkers, Statenweg 62A,

Rotterdam.

Dr. V.M.J. Kettlitz, Off. v. Gez.,
Boezemsingel 200,

Rotterdam.

Dr. A.F.W. de Kluis, Bergschelaan 238, Rotterdam.
Dr. P. Klumper, Mathenesserlaan 276,

Rotterdam.

H.J. Koene, Arts, Schiedamsche weg 200, Rotterdam.
Mej. C.J. Köhler, Schiedamsche singel
185,

Rotterdam.

Mr. B. Kolff, Zeemanstr. 7B,

Rotterdam.

C. Kolff, p.a. Firma Tollens & Co.,
Boschhoek 9-15,

Rotterdam.

Mevr. J.N. Kolff-Ruys, Westersingel 43, Rotterdam.
Dr. P.H. Kramer, Bergweg 83,

Rotterdam.

Dr. J. Kramers, Henegouwerlaan 81,

Rotterdam.

Mevr. J. Kramers, Rochussenstraat 63B, Rotterdam.
Dr. C.J. Kruys Voorberge, Polderlaan 20, Rotterdam.
Dr. J.A. Kwint, Schiekade 54,

Rotterdam.

J.C. Langbroek, Leede 124,

Rotterdam.

Dr. L.A.G.O. Lashley, Hillevliet 20B,

Rotterdam.

Dr. E. Leichtman, Middelandplein 8,

Rotterdam.

D.J. de Levie, Arts, Mathenesserlaan 235, Rotterdam.
Prof. Mr. P. Lieftinck, Esschenlaan 22,

Rotterdam.

Mr. J.A.L.M. Loeff, Heemraadsingel 210, Rotterdam.
Dr. L. van Loon, Bergweg 105,

Rotterdam.

J. Lourens, Mathenesserlaan 241,

Rotterdam.

Dr. E. Marx, Oranjelaan 26,

Rotterdam.

Mr. Ph.A.J. Mees, 's-Gravenweg 45,

Rotterdam.

Mevr. A.A.W. Molenaar, Arts, Bergsingel Rotterdam.
141B,
J.A. de Monchy, Hoflaan 40,

Rotterdam.

Mr. Dr. J.M. de Moor, Heemraadsingel
141,

Rotterdam.

Mr. S. Naayen, Heemraadsingel 313,

Rotterdam.

F.A.v.d. Nagel, Tandarts, Noordsingel
182,

Rotterdam.
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C. van Noort, Arts, Heemraadsingel 319, Rotterdam.
Mevr. L.J. Pieters, Westerkade 27,

Rotterdam.

Dr. A.G. Ploeg, Mathenesserlaan 454B, Rotterdam.
J. van Pluym, Avenue Concordia 20B,

Rotterdam.

Mr. A.F. Poggenbeek, Mathenesserlaan Rotterdam.
472,
Mr. Ernst Polak, Rozenburglaan 30,

Rotterdam.

Ch. Reens, v.-Vollenhovenstr. 9,

Rotterdam.

Drs. Eduard Reeser, Heemraadsingel 331, Rotterdam.
P.J. Reeser, Mathenesserl. 477,

Rotterdam.

Jhr. D.F. Reuchlin, Kon.-Emmaplein 7, Rotterdam.
J. Rietdijk, Arts, Henegouwerlaan 66A, Rotterdam.
G.L. Rinck, Arts, Heemraadsingel 156, Rotterdam.
Drs. C.L. Roodvoets, Rochussenstraat
313B,

Rotterdam.

Mevr. B.E. Ruys, Westerkade 7,

Rotterdam.

Th.A.W. Ruys, Westplein 10,

Rotterdam.

Dr. D.v.d. Sande, Eendrachtsweg 74,

Rotterdam.

C.D. Sax, Arts, Wolphaertsbocht 102,

Rotterdam.

Mevr. C.E.v. Schaardenburg,
Kralingsche-Plaslaan 30,

Rotterdam.
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J.G. van Schaardenburg, Van-Somerenweg 58,

Rotterdam.

J.G. van Schaardenburg Czn., Lambertsweg 26,

Rotterdam.

Dr. H.B. Schleurholz-Boerma, Randweg 44,

Rotterdam.

G.J.M. Schoenmaeckers, Haringvliet 30A,

Rotterdam.

Dr. C. Ph. Schokking, Westersingel 26B,

Rotterdam.

Dr. H. Schols, P.-C.-Hooftplein 7,

Rotterdam.

J. Swartbol, Arts, Boezemstraat 90,

Rotterdam.

Ir. J.M. Sweep, Nieuwe Binnenweg 158A,

Rotterdam.

J.J.W. Vader, Arts, Schiedamsche weg 304B,

Rotterdam.

Willem Veder, Heemraadsingel 103,

Rotterdam.

S. Veenstra, Putsche Bocht 48B,

Rotterdam.

A. in 't Veld, Bergsche laan 117A,

Rotterdam.

Zuster G. Voigt, Bergweg 323,

Rotterdam.

J. Voorzanger, Arts, Baan 63,

Rotterdam.

Mej. G.G.M. de Vos, Arts, Mauritsweg 19,

Rotterdam.

J.P. van der Weele, Henegouwerplein 6B,

Rotterdam.

Dr. A. Willemse, Putschebocht 18B,

Rotterdam.

J.M.P. de Winde, Arts, Schiedamsche weg 74A,

Rotterdam.

J.J.M. van Winkel, Arts, Schieweg 65c,

Rotterdam.

Prof. Dr. J. Wisselink, Breitnerstraat 79c,

Rotterdam.

J.A. Witkamp, Hoflaan 14,

Rotterdam.

Dr. H.G. Wolfert, Voorschoterlaan 38,

Rotterdam.

J.A. Wolters, Heemraadsingel 183,

Rotterdam.

Mevr. J.J. Yap-Timmer, Willem-Buytenwechstr. 215c, Rotterdam.
P.A. de Zeeuw, Tandarts, Oude Dijk 111,

Rotterdam.

Dr. F.F.M. Dingemans, Rozenlaan 59,

Hillegersberg.

Drs. J. Modderaar, Hoyledesingel 34,

Hillegersberg.

L. Moll, Arts, Dorpstr. 78,

IJsselmonde.

C. Voege, Arts, Dorpstraat 176,

IJsselmonde.

Allen opg. door het Bestuur van Afd. Rotterdam1).
Mr. W.U. Hazelhoff Roelfzema,

1) Goed zoo, Rotterdam! Haalt op, andere afdeelingen! Red.
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Subst. Griff. Arr.
Arnhem.
Rechtbank, Röellstraat 14,
Opg. door Mr. S.A. van
Oostee Bisschop,

Arnhem.

J.G.M. Wastenecker, Gep. Luit. Kol.
N.I.L.,
Hilversum.
Gijsbrecht-van-Amstelstr.
361,
Opg. door den heer F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.
Dr. M.H. Werther, Spoolde A 6, Zwollerkerspel.
Mej. J.M.G. Evers, p.a. Chr. Lyceum, Veerallee,

Zwolle.

Mr. J.S. Tiesinga, Adj. dir. IJsselcentr., Sassenstraat
37a,

Zwolle.

Mr. C.H. ten Heuvel, Uitgever, Walstraat 54,

Zwolle.

Allen opg. door het
Bestuur van Afd.

Zwolle.

G. Berghuys, Majoor Mil. Adm., Vlissingsche straat I Middelburg.
173,
Opg. door het Bestuur van Middelburg.
Afd.
Mevr. W. van Houten geb. M. Obreen, L.v.
Meerdervoort 440a,
Opg. door den heer F.
Reysenbach,
Mej. C.A. Damen, Begoniastraat 75,

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

Opg. door den heer W.
Steenhouwer,

's-Gravenhage.

Mr. C.L. Torley Duwel, Celebesstraat 94,

's-Gravenhage.

L.R. Doorman, Riouwstraat 137,

's-Gravenhage.

C. Grootveld, Jan-van-Houtstraat 60,

's-Gravenhage.

L. van Bendegom, Ruychrocklaan 152,

's-Gravenhage.

G.W. Lugt, Larensche straat 154,

's-Gravenhage.

Begunstigers.
Mej. J. van Houten, L.v. Meerdervoort 440a,
Opg. door den heer F.
Reysenbach,
Mej. Hissink, J.-W.-Brouwerplein 7,

's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
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Opg. door den heer H.R. 't Kopenhagen.
Hoen,

Groep Nederlandsche Antillen.
G.M.v. Doornen,

Emmastad (Curaçao).

W.J.H. van Weis,

Emmastad (Curaçao).

A.J.E. Kusters, Pietermaai 22a,

Willemstad (Curaçao).

S. Beunders, Hoogstr. 18, (Leger des Heils)

Willemstad (Curaçao).

J. van Gijn, Roodeweg 139,

Willemstad (Curaçao).

Dr. H. Thoden van Velzen, Scharloo 140,

Willemstad (Curaçao).

Allen opg. door het Bestuur van Groep Nederlandsche
Antillen.
R. Keegstra,

Emmastad (Curaçao).
Opg. door den heer W.
Inden,

Emmastad.

Groep Vlaanderen.
Maurits Verhoeven, Pamelstraat 73,

Ninove.

Opg. door den heer F. Oudschans Dentz,
J.O. van Griethuysen, Jupiterlaan 129,
Opg. door den heer Ph.
C.A.J. Quanjer,

Brussel.
's-Gravenhage.
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De Derde Dietsche Studiereis Nederland Zuid-Afrika
Juni-October 1936
Evenals drie jaar geleden werd ook thans weer een Dietsche studiereis van Nederland
naar Zuid-Afrika georganiseerd voor studenten, oud-studenten en sociale werkers
door een werkcommissie, waarin zitting hadden vertegenwoordigers van het A.N.V.,
Sasvia, D.S.V., Volkshoogeschool Allartsoog en de stichting de Haren te Bakkeveen
(Frsl.).
De uitnoodiging ging niet zooals drie jaar geleden uit van de Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereenigings, die destijds gastvrouwe was, maar van de Afrikaans
Nasionale Studentebond. Deze Bond werd eerst twee en half jaar geleden gesticht,
als voortzetting en reorganisatie van de Afrikaanse Studentebond. Het ledental van
dezen Bond bedraagt nu ongeveer 2000, verspreid over alle afdeelingen, die in
Bloemfontein, Graaff-Reinet, Heidelberg (Tvl.), Johannesburg, Kaapstad, Paarl
(K.P.), Potchefstroom, Pretoria, Stellenbosch, Steynsburg en Wellington (K.P.)
gevestigd zijn. Het orgaan van dezen Bond is ‘Wapenskou’ (Bus 35, Pretoria) .
Het spreekt van zelf dat deze A.N.S. voor de plaatselijke ontvangsten steeds
samenwerkte met de bovengenoemde F.A.K., waarbij hij is aangesloten.
Aan deze reis namen deel: de dames A. Tijdens en Mr. E.P. Vriesman en de heeren
K. Britzel, A. Gombert, Mr. V. Haesaert, M. Ouwerkerk en J.H. Broekman
(Reisleider). Gereisd werd met de motorschepen Bloemfontein (uitreis) en
Jagersfontein (thuisreis langs de Oostkust) van de Holland-Afrikalijn.
Geleerd door de ervaring van de vorige reis was besloten veel cultureel
propagandamateriaal mede te nemen. Het Algemeen Nederlandsch Verbond stond
hiertoe een twintigtal films over verschillende aspecten van het Nederlandsche leven
in bruikleen af (strenge winter 1929, Watersport, Zuiderzee, Volkshulde Willem de
Zwijger bijv.), het A.N.V. en Nederland in den Vreemde leenden lantaarnplaten over
Moderne Nederlandsche bouwkunst, Zuiderzee en Nederlands stedenschoon, terwijl
de deelnemers zelf nog o.m. 12 gramophoonplaten met Vlaamsche liederen (die
namens den eigenaar in Zuid-Afrika ten geschenke konden worden gegeven, o.a.
aan den radio-omroep te Johannesburg) en verschillende plaatwerken en lantaarnplaten
hadden medegenomen. Dat het reisgezelschap aldus het een en ander over Nederland
en Vlaanderen toelichten kon, werd zeer op prijs gesteld. Immers het toeristische
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karakter dat de reis door de groote afstanden in Zuid-Afrika als van zelf krijgt, werd
hierdoor achtergesteld bij het cultureele werk en de studie van wederzijdsche
betrekkingen.
Helaas konden wij, door gebrek aan moderne geluidsapparaten of bruikbare
lantaarns niet overal onze films en lantaarnplaten vertoonen. Dan werd volstaan met
voordracht alleen, waarna dan meermalen vragen konden worden gesteld en debat
zelfs mogelijk was ter onderlinge gedachtenuitwisseling.
De films konden wij vertoonen in Kaapstad en Johannesburg voor een groot aantal
Afrikaners en daar gevestigde Nederlanders. Deze hadden veel succes. Het meest
misschien wel in de Paarl, waar een 500-tal middelbare scholieren van de films
genoot en dat herhaaldelijk met applaus onderstreepte.
Een radio-uurtje kon verzorgd worden met de welwillende medewerking van den
radio-omroep te Johannesburg. Daar werden Vlaamsche liederen ‘uitgesaaid’ en
spraken Mr. Haesaert over de Vlaamsche beweging en J.H. Broekman over Moderne
Nederlandsche letterkunde. Het bleek ons dat vele Afrikaners met belangstelling
hadden ‘ingeluisterd’.
De visie-film Nederland van de A.N.V.V. , die te Kaapstad was, konden wij met
ons medenemen en aan de Nederlandsche vereeniging te Pretoria ter hand stellen
om ze aldaar en te Johannesburg nog te doen vertoonen.
Door verschillende leden van het gezelschap werden lezingen gehouden. Mej. Mr.
E.P. Vriesman, werd door de ‘Cape Times’ en ‘Die Vaderland’ uitvoerig geinterviewd
over haar werk bij een werkloozenvereeniging te Amsterdam. Diegenen, die aan 't
armblanke-vraagstuk aandacht schenken, bleken voor deze informatorische gegevens
groote belangstelling te hebben. Te Heidelberg werd op verzoek aan dit vraagstuk
zelfs een groot deel van den ontvangstavond besteed. De heer Ouwerkerk hield te
Stellenbosch een met lantaarnplaten opgeluisterde rede over het werk van de
Volkshoogeschool Allartsoog te Bakkeveen, terwijl over dit werk bijna in elke plaats
enkele woorden werden gezegd, het zij in openbare voordrachten, hetzij in kleineren
kring.
11 Juli kon te Kaapstad worden gevierd in een kleinen kring van belangstellenden
met een voordracht over den Guldensporenslag en den huidigen stand van het
Vlaamsche en Dietsche vraagstuk. Mr. V. Haesaert, hield op vele plaatsen, zooals
bijv. Paarl, Wellington, Oudtshoorn, Graaff-Reinet, Steynsburg, Bloemfontein,
Potchefstroom en Pretoria (daar zelfs tweemaal) een voordracht met lichtbeelden
over zijn ervaringen in den wereldoorlog aan het Vlaamsche front. Dezelfde sprak
nog over Toorop in de Paarl, over Moderne Nederlandsche bouwkunst in Oudtshoorn,
Bloemfontein en Pretoria, over de mogelijkheden van den Dietschen strijd te
Bloemfontein en Pietermaritzburg, over Toorop, Van Konijnenburg en Albert Servaes,
te Pretoria voor het Nederlandsch Cultuurhistorische Instituut aan de Universiteit
(onder leiding van Prof. dr. M. Bokhorst).
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Het geboortehuis van Pres. Krüger, Bulhoek, bij Steynsburg. Het huis is thans geheel gerestaureerd
en zoodra de geldmiddelen het verder zullen toelaten, wordt het ook van binnen weer in ouden stijl
gemeubeld en tot Krüger-museum ingericht, waarmede nu reeds een aanvang is gemaakt.
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Het gezelschap van de derde Dietsche studiereis op bezoek bij Mevr. Steyn ‘Ouse Rus’ nabij
Bloemfontein. In het midden (in leunstoel) is Mevr. Steyn gezeten. Geheel links: consul Van Rooyen
en echtgenoote, midden achter: Dr. N.J. van der Merwe, rechts achter: Dr. W. Arndt, derde van
rechts: Dr. C.F. Visser.

Werd reeds op vele plaatsen in het kort verteld over de Zuiderzee-inpoldering,
door den heer Britzel werd daarover te Pietermaritzburg een voordracht met
lichtbeelden gehouden. Aan de Universiteit Witwatersrand gaf J.H. Broekman een
college over Moderne Nederlandsche letterkunde.
Deze opsomming van hetgeen gedaan is, moge eenigszins een indruk geven van
het verrichte cultureele werk. Of wij den zeer duidelijken honger naar inlichtingen
over Nederland en Vlaanderen steeds volledig hebben kunnen bevredigen, is een
vraag, die niet te onzer beantwoording staat. Wij kunnen slechts zeggen, dat wij in
de mate van het òns mogelijke (hetgeen voor alle deelnemers geldt, want zonder een
daadwerkelijke samenwerking zou deze reis ook voor ons zelf niet zoo waardevol
geweest zijn), gedaan hebben wat wij konden tot een nauwer knoopen van
wederzijdsche betrekkingen.
En hierbij past een woord van grooten dank jegens allen, die ons hiertoe hebben
in staat gesteld of hebben gesteund. Want slechts door een zoo goede organisatie in
Zuid-Afrika zelf van deze reis (door de tak voor buitenlandsche reizen van de A.N.S.
onder leiding van Drs. P.J. Nienaber M.A.) is van het medegebrachte materiaal en
van ieders aanwezigheid ook zooveel als mogelijk was profijt getrokken. Een
Afrikaner drukte het eens plastisch uit: wanneer wij in Nederland komen, worden
wij leeggevraagd en uitgepompt over Zuid-Afrika, welnu U moet ons niet kwalijk
nemen wanneer wij hetzelfde doen. Dat wij daartegen geen bezwaar maakten, laat
zich denken, ook al niet omdat het eigenlijk wel de beste wijze is om den Afrikaner
zelf te leeren kennen. Niet zelden lukte het ons, na de min of meer officieele
plichtplegingen den Afrikaner uit zijn tent te lokken (en zij ons!) en dit directe contact,
zonder vrees tegenover vrienden, was het waardevolste dat wij aan indrukken konden
meenemen. Iets wat natuurlijk door de ruime gastvrijheid ten huize onzer gastvrouwen
en gastheeren nog verhoogd werd. Ook konden wij kennis maken met het ‘kosthuis’
voor meisjes of jongens aan de verschillende Universiteiten of -colleges, door
inkwartiering aldaar.
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Door de goede zorgen van den heer en Mevrouw Schoeler was al dadelijk ons
verblijf te Kaapstad zoo'n succes, dat het jammer werd gevonden verder te moeten
reizen. Hun zij hier uit ons aller naam nog eens hartelijk dank gebracht. Het
levenslustige. A.N.V. te Kaapstad bood ons een avond aan, waar behalve verschillende
andere uitvoerende kunstenaars ook Ras Dien met zijn Maleierkoor*) optrad. Met
deze Kaapsch-Maleische overlevering hebben wij aldus kennis gemaakt.
Wanneer wij hier niet allen kunnen vermelden, dan is dit geenszins om een
onderscheid te maken, maar omdat wij slechts enkele grepen kunnen doen uit het
vele dat ons geboden werd door Afri-

*) Men zie het belangwekkende proefschrift van Dr. I.D. du Plessis hierover: ‘Die Bydrae van
die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse volkslied.’
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kaner en in Zuid-Afrika gevestigde Nederlander beide. Met bijzonderen dank echter
denken wij aan consul Van Rooyen te Bloemfontein, die ons gezelschap bijna steeds
vergezelde en wiens jeugdige ouderdom nog altijd zoo inspireerend bleek te kunnen
werken op ieder, die met Mevrouw en hem in aanraking mag komen. Meer namen,
kunnen wij helaas niet noemen, niet omdat wij deze niet weten, maar omdat de
plaatsruimte beperkt is. Tegenover ieder, die onze reis tot een zoo groot succes
maakte, voelen wij ons dankbaar verplicht.
De algemeene indruk was, dat Zuid-Afrika, vooral de jongeren en vooral ook in
de kleinere plaatsen op het platteland, verlangend uitzien naar kennis en contact met
Nederland en Vlaanderen. Velen kwamen ons vragen naar studie-mogelijkheden in
Nederland, terwijl men ons opdroeg toch te zorgen, dat de plaatsen sinds kort aan
de Universiteit te Stellenbosch, Pretoria en Johannesburg voor Nederlanders
opengesteld, thans ook werden bezet. Want andere Universiteiten en
onderwijsinrichtingen schijnen dit voorbeeld, mits succes bij eerstgenoemde kan
worden aangetoond, te, willen volgen.
Nederland en Vlaanderen moeten hun kans, die zij thans hebben bij het jongere
Zuid-Afrika niet laten voorbijgaan. Een andere vastelandsmogendheid kon hun anders
wel eens vóór zijn op dat gebied. Het is jammer dat in Zuid-Afrika niet één organisatie
bestaat, die zich vooral ten doel stelt het contact met Nederland en Vlaanderen te
bevorderen. Dit is geen critiek aan het adres van hen, die al jaren lang persoonlijk
goed werk verrichten, maar organisatorisch zou het doeltreffender zijn, wanneer al
dit werk kon worden gedaan door één over geheel Zuid-Afrika wijdvertakte
vereeniging. Het zijn Nederland en Vlaanderen, die hier belang bij hebben. Een reis
als de onze liet ons dat gemis zeer duidelijk beseffen, hoe voortreffelijk werk er ook
overigens reeds mag worden verricht.
Of deze reis resultaten zal hebben? Het zou niet goed zijn daarop vooruit te loopen.
Besloten is om in de toekomst
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Het graf van Jopie Fourie (27-8-1879-20-12-1914); begraafplaats te Pretoria.

deze reizen te bespoedigen van eens in de drie tot eens in de twee jaar. In December
1937 zullen Afrikaners naar Nederland en Vlaanderen met de vierde Dietsche
studiereis komen. En ook zij zullen zich, meer dan de tweede reis, hebben voor te
bereiden op een gereedheid om over Zuid-Afrika's cultureele en maatschappelijke
leven te vertellen.
Ongehinderd door politieke verwikkelingen moet het cultureele werk zijn voortgang
vinden. Slechts dàt kan werk van duur zijn. Want slechts dan hebben de kransen, die
gelegd werden bij het graf van Willem den Zwijger te Delft en bij het graf van
Langenhoven, bij het Vrouwenmonument en bij de standbeelden van Jan van Riebeeck
en Paul Krüger beteekenis, wanneer ook de jonge Afrikaner en de jonge Nederlander
tot daden gereed en bereid zijn. Daden, waarbij volksheil richtsnoer is en erkenning
bijzaak. Slechts met zulk een Dietsche wil, kan de samenwerking, waarnaar deze
reizen streven, steeds tastbaarder werkelijkheid worden.
J.H. BROEKMAN.
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Misplaatste Bewondering voor het Latijnsch
Nog dikwijls hoort men zeggen, dat Frankrijk ieders tweede vaderland is. Even vaak
vindt men Parijs aangeduid als ‘de lichtstad’. De Fransche letterkunde is ongetwijfeld
een onuitputtelijke bron van ontwikkeling en Parijs is zeer zeker allergezelligst. Maar
door zulke overdreven loftuitingen vergeet men den rijkdom in eigen omgeving en
bij de verheerlijking van de beschaving van het Zuiden is al te vaak rechtmatige roem
aan het Noorden onthouden.
Slaat gij een heel oude kaart op, bijv. van den tijd na de groote volksverhuizing,
dan ziet gij, dat het rijk der Franken zich uitstrekte tot aan de Loire; dat dus niet
alleen Parijs maar nog zuidelijker het land tot aan Orleans Germaansch was. Onder
de Karolingers bleef het heele maatschappelijke leven doortrokken van den
Getmaanschen geest. Wie het uit die Geschiedenis der staatsinstellingen, der
rechtspraak, der zeden niet zou hebben geleerd, kan het verstaan uit de taal der
Gothische kathedralen. Geleidelijk drong de latijnsche invloed door. Niet alleen langs
den weg van strijd en verovering, zooals door den veldtocht van Jeanne d'Arc, maar
vooral door de minder merkbare, doch krachtiger werking van de overgave der
leidende kringen. Dit is onlangs in ‘De Nieuwe Gemeenschap’ (II. 10) zeer
overtuigend aangetoond door een lid der jongere geschiedkundige school van Fransch
Vlaanderen, Abel Verschoore, die van den strijd tusschen het Germaansche en
Latijnsche bijzondere studie schijnt te hebben gemaakt.
De heer Verschoore heeft, dunkt ons, zeer juist aangegeven vanwaar het grootste
gevaar voor het volkseigen van een land dreigt. In den strijd, waarvan wij zooeven
spraken, kwamen in het algemeen de afvalligen het meest voor onder de
toonaangevende groepen,

Schetskaartje van Europa na de groote volksverhuizing.

Neerlandia. Jaargang 40

262
onder de families die door hun, meestal noordelijke, herkomst en afstamming veeleer
trouw aan het Noorden hadden moeten blijven, maar die zich meenden te
onderscheiden door het uitheemsche na te volgen. De Frankische adel ging haar
voorbeelden zoeken in Italië. De zuidelijke gebruiken, de zuidelijke kleederdracht
drongen door. De Gothische bouwkunst moest voor Latijnsche en Grieksche invloeden
wijken. De zeden werden minder eenvoudig, de werkelijke beschaving ging achteruit.
Felix Gaiffe heeft in ‘L'envers du grand siècle’ (de keerzijde der groote eeuw)
aangetoond dat schitterende uitkomsten, in den gulden tijd van Frankrijk, verkregen
werden ten koste van veel ware beschaving. Geleidelijk is Frankrijk gelatiniseerd en
lang niet altijd tot zijn voordeel. Tenslotte is het een Latijnsch keizerrijk geworden
met een Italiaan aan het hoofd. Dat was geen omkeer in zijn geschiedenis, integendeel
een logisch uitvloeisel van gedachtengang en streven van vroegere regeeringen, niet
anders dan het onvermijdelijke gevolg van de staatkunde van Katharina de Medicis
en Mazarin. Tot in het onbeduidende: in titels en uniformen aapte men Rome na; de
latinisatie was het volk zoodanig in het bloed gedrongen, dat bij het herstel der
Bourbons met Lodewijk XVIII, de Romeinsche centralisatie werd behouden.
Hoe ver heeft het Fransche volk zijn Germaansche voorvaderen - de
geschiedschrijvers De Thou, Montesquieu en andere Franschen hebben dat
voorvaderschap erkend - verloochend! Streken als de Elzas, Bretanje, Vlaanderen
getuigen ervan, hoe sterk de latinisatie is doorgedreven ten koste niet alleen van alle
noordelijke invloeden, maar van het volkseigene zelf. De hooge ambten zijn
uitsluitend door zuiderlingen bezet, zegt Verschoore. De rechtsgeleerden, voor het
meerendeel afkomstig uit zuidelijke en latijnsche gewesten, of doorgangsgebieden
van dezen invloed, waren de handlangers van deze cultureele doordringing. Zoo ver
gaat de afkeer van het Noorden, dat, zegt schr., regeeringsportefeuilles nog eerder
worden aangeboden aan inlanders uit Senegal en Guadeloupe dan aan een noorderling.
Dat men aan een gemeenteambtenares van Komen (Fr.) eer toestaat een neger te
huwen dan een jongman uit Komen (België). De Action française bevordert de
latinisatie door dik en dun en daarmede een rassenonderscheid, bewust of onbewust,
welhaast even streng volgehouden als het ten oosten van den Rijn wordt afgebakend.
Zoo werken dan bepaalde ontwikkelde kringen, lieden, die vooraan moesten gaan
om den oorspronkelijken volksgeest te behouden en te versterken, naar vervreemding.
Een waarschuwing ligt in des schrijvers opmerking, dat de ‘latinisanten’ zich verheffen
op den aanhang, dien zij hebben gewonnen in Zwitserland, Waalsch België en
Nederland. ‘Laten degenen, die in de verzoeking komen, dom-weg de laatste Parijsche
salons te bewonderen of de met veel tam-tam vertoonde nieuwe Fransche zeekasteelen,
eens de melaatsche voorsteden gaan bekijken met hun krotten en wrakke woonwagens
en die vergelijken met de nieuwe wijken van Amsterdam!’, schrijft hij.
De beschouwingen van den Fransch-Vlaming doen ons schuld bekennen: ook wij
Noord-Nederlanders verloochenen de Germaansche voorvaderen! Welk een treffende
opmerking maakt de dichter Aug. Heyting in zijn ‘Yggdrasil’: de Nederlandsche
letterkundigen verwaarloozen de Germaansche mythen met hun talrijke
belangwekkende gestalten; zij gaan sinds eeuwen te gast bij Grieken en Romeinen,
terwijl de anderen onzen landaard veel nader staan.
Volgens den Prediker moet men niet meenen dat de vroegere tijd beter geweest
is dan deze. Indien het geoorloofd is, zouden wij dezen raad willen afwisselen met
een vermaning die nog altijd menig landgenoot ter harte kan nemen: ‘Zeg niet, wat
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is er, dat het in andere landen beter is dan in het onze, want gij zoudt naar zulks niet
uit wijsheid vragen’.
C.
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Ruïne van Forte do Brum (Fort De Bruijne).

Voetspoor der Vaderen
Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden De
Nederlanders in Brazilië XLIV.
Na het verlies van Saô Salvador heeft men zich de eerste jaren niet gewaagd aan
nieuwe veroveringen te land, maar zich bepaald tot kruistochten en het buit maken
van vijandelijke schepen, hetgeen aan de Compagnie geen windeieren bracht.
Het nemen van de zilvervloot in 1628 bracht onder meer de voor dien tijd geweldige
som van ongeveer 14 millioen gulden in het laatje, een bedrag dat aan de Nederlanden
zeer goed te stade kwam, en dit nog te meer, omdat het voor, de berooide Spaansche
schatkist een gevoelige slag was, die den koning moeite genoeg gaf den strijd tegen
de Republiek met kracht voort te zetten.
In 1629 werd een nieuwe aanslag op het Braziliaansche grondgebied op touw
gezet, ditmaal gericht tegen Olinda, de hoofdstad van Pernambuco; met het bevel
over de vloot was belast de admiraal Pieter Adriaansz. Ita, die in de West-Indische
zeeën zijne sporen reeds had verdiend; vice-admiraal was Joost van Trappen, gesegt
Banckert, een voorzaat van den lateren, ook beroemden Banckert, rechterhand van
De Ruyter; het krijgsvolk was gesteld onder het bevel van den kolonel Jhr. Diederigh
van Waerdenburgh; terwijl als ‘generaal’ met de algemeene leiding was belast de
admiraal Hendrik Loncq. Het uitzeilen van de volledige vloot ondervond belangrijke
vertraging, tengevolge van den inval der keizerlijken, tijdens het beleg van 's
Hertogenbosch; Loncq heeft maanden lang bij de Kaapverdische eilanden op de
beloofde versterking van zijn vloot moeten wachten; en dat heeft hem heel wat
dooden, tengevolge van ziekten, gekost. Maar zoodra die vesting genomen was en
het invalsleger ons grondgebied ontruimd had, werd doorgezet; met het gevolg dat
in de laatste dagen van Februari en de eerste dagen van Maart Olinda met de
bijbehoorende forten in onze handen vielen.
De nauwe samenhang tusschen de verovering van Olinda en van 's-Hertogenbosch
is tot uiting gebracht in den gedenkpenning, die ter eere van die gelegenheid is
geslagen en door de W.I.C. aan den Stadhouder Frederik Hendrik aangeboden. Deze
vertoont n.l. aan de eene zijde het borstbeeld van
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Hendrick Cornelisz. Loncq. (Naar een kopergravure van H. Hondius)
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Joost van Trappen, gen. Bankert, overl. 1647.
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Zijne Hoogheid, tegen een achtergrond, voorstellende het veroverde 's-Hertogenbosch;
aan de keerzijde den Leeuw met het wapen der Republiek, tusschen twee
zinnebeeldige figuren en daaronder 4 schilden met de afbeeldingen van 3 veroverde
vestingen, Grol, Wezel en Pernambuco, en de veroverde zilvervloot (de laatste
waarschijnlijk toegevoegd omdat die verovering de geldmiddelen verschafte). Deze
penning is in het Rijks Penningkabinet te 's-Gravenhage aanwezig*). De vermeestering
van Olinda is van buitengewoon groot belang geweest, omdat verder van daar uit
alle verdere handelingen zijn geschied.
De capitania Pernambuco werd aan de Noordzijde begrensd door die van Itamaraca
en in het Zuiden door de Rio S. Francisko, die haar afscheidde van de capitania Bahia,
een afstand van pl.m. 60 geographische mijlen, dus ongeveer 450 K.M.
Zij was in concessie gegeven aan Dom Duarte d' Albuquerque uit het beroemde,
historische Portugeesche geslacht en werd in zijn iiaam beheerd door zijn
bloedverwant Matthias d' Albuquerque als gouverneur.
De hoofdstad Olinda was een belangrijke stad met verschillende Roomsch
Katholieke kerken en 3 kloosters (tezamen 130 geestelijke personen). Behalve dezen
woonden er 2000 Europeanen, waarvan velen in den wapenhandel geoefend waren
of beroepsmilitair en een groot aantal welgestelde kooplieden.
Van de stad liep tusschen de rivier de Bibiribe en de zee een smalle landtong, lang
pl.m. 1 mijl, aan het einde waarvan op een verbreeding gelegen was het sterk bevolkte
dorp Reciff, waar de goederen werden geladen en gelost. Een rif met verschillende
bevaarbare openingen liep langs en op eenigen afstand van de kust; tusschen dit rif
en de landtong vonden groote schepen een veilige ankerplaats.
Olinda lag in het meest noordelijk gedeelte van de capitania. Verdere nederzettingen
van de Portugeezen bevonden zich onder andere in het vlek Garassu, ten Noorden
van Reciff, tegenover het eiland Itamaraca, te S. Antonio do Cabo nabij Kaap St.
Augustijn, ongeveer 8 mijlen ten Zuiden van Reciff, te Porto Calvo op ongeveer 25,
te Algoa del Nort op ongeveer 40 en te Algoa del Sul nog iets meer ten Zuiden van
Reciff*).
Het landschap bevatte een groot aantal suikermolens. Jaarlijks voeren 80 à 90 met
suiker volgeladen schepen naar Portugal. Ook zeer goede weiden voor vee werden
vooral in het Zuiden aangetroffen. Het werd om zijn vruchtbaarheid genoemd het
Paradijs van Brazilië. Als werkkrachten werden in hoofdzaak gebruikt negers; de
inlandsche bevolking, hoewel bruikbaar als soldaat, was over het algemeen lui,
werkschuw en drankzuchtig en daarom voor geregeld werk weinig geschikt.
Behalve suiker bracht het land ook Brazilie-hout (waarvan verf werd gemalen),
tabak, fijne houtsoorten, katoen voort, terwijl ook huiden en confituren tot de
uitvoerproducten behoorden.
Het bleek al dadelijk, dat men met de vermeestering van Olinda en de forten het
pleit nog lang niet gewonnen had. De dappere d' Albuquerque was n.l. niet genegen
zich aan het Nederlandsche gezag te onderwerpen, maar week met een groot deel
van de Portugeesche bevolking naar het binnenland uit, en begon, gesteund door
duizenden Brazilianen een verwoeden krijg, waarbij hij zich verschanste in het z.g.
Arrayal do Bon Jezus, en aan de onzen telkens groote verliezen toebracht.
*) Zie de afb. op blz. 267.
*) Zie de kaart op blz. 239.
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Een van de eerste zorgen van den tot gouverneur benoemden, door een ‘Politieken
Raad’ bijgestanen, gouverneur Jhr. van Waerdenburgh, is dan ook geweest het
bevorderen van de veiligheid door den aanleg van versterkingen en andere militaire
maatregelen. Omdat Olinda met de beschikbare troepen niet te verdedigen was,
werden tal van huizen afgebroken. Verder werd op de landtong ten Noorden van
Reciff een nieuw fort gebouwd, dat naar het lid Mr. Johan de Bruijne, lid van den
Politieken Raad, den naam van Fort De Bruijne kreeg.
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Van dit fort, waarvan de naam door de Portugeezen verbasterd is tot fort ‘Brum’,
bestaan nog vele overblijfselen.*) Op het tegenover Reciff gelegen eiland Antonio
Var, omspoeld door de rivieren de Bibiribe en de Capjuaribi werd een groot fort
gebouwd met 5 bastions of punters, dat genoemd werd naar den Stadhouder Frederik
Hendrik; bij de Portugeezen stond het bekend als het Forte das Cinco Pontas. Het
bestaat nog, doch is verbouwd en ingericht voor kazerne. Die versterkingen zijn in
later jaren nog belangrijk uitgebreid, door den bouw van een fort Ernestus, een
gesloten linie van gebastionneerde fronten, die de beide forten op Antonio Var aan
de landzijde met elkaar verbond, en door een dergelijke linie aan de zeezijde; door
den aanleg van twee hoornwerken ten Zuiden van het fort Frederik Hendrik, voorts
door den bouw in het water bij den overgang van de Bibiribi in de Capjuaribi van
een fort met 3 bastions, het fort Waerdenburgh, naar den eersten gouverneur genoemd,
ook bekend als Forte das Tres Pontas; van deze werken zijn, volgens ingewonnen
inlichtingen, geen ruïns meer aanwezig. Daarentegen bestaan er nog wel overblijfselen
van den sterken gebastioneerden vestingwal, die langs den geheelen omtrek van
Reciff werd aangelegd.*)
Jaren verliepen, gedurende welke de bezetting van Reciff en Antonio Var een
hardnekkigen strijd had te voeren tegen de troepen te land en ter zee, van elders door
de Spanjaarden en Portugeezen tegen hen in den strijd gezonden. Gelukkig kwamen
van tijd tot tijd uit Nederland schepen en versche troepen om de geleden verliezen
aan te vullen. Ook op zee hadden verwoede gevechten plaats tusschen de
Nederlandsche

Reciff en Mauritsstad.

*) Zie de afb. op blz. 263.
*) Verschillende afbeeldingen van ruïnes van die oude vestingwerken en ook inlichtingen
daaromtrent zijn mij verstrekt door onzen consul te Reciff, den heer Frederick von Söhnsten,
door bemiddeling van onzen gezant in Brazilië, den heer C.H.J. Schuller tot Peursum.
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scheepsmacht en de Spaansche strijdkrachten. Op 30 September 1631 leed de admiraal
Pater een nederlaag, maar eene, die roemrijker was dan menige overwinning

Voorzijde. Achterzijde.
Gedenkpenning betreffende de verovering van 's-Hertogenbosch, Wezel en Olinda de Pernambuco
en van de Zilvervloot.

tegen de vloot van d' Oquendo, den lateren man van Duins. Met zijn macht van 16,
meest kleine, schepen had hij de Spaansche vloot van 17 galjoenen en 36, ten deele
bewapende koopvaarders, vermetel aangetast. Door 10 van zijne kapiteins, wien bij
het zien van de geweldige macht het hart in de schoenen was gezonken, lafhartig in
den steek gelaten, had hij met 6 schepen den strijd moeten voeren.
Tegen die overmacht was hij natuurlijk niet bestand; maar toch kostte het den
vijand 2 galjoenen, die in den grond werden geschoten en één galjoen, dat genomen
werd, en 250 gevangenen.
Pater sneuvelde, terwijl zijn schip verbrandde; de verdere leiding berustte bij zijn
wakkeren vice-admiraal Marten Thijssen, dien wij reeds in het artikel over Zweden
hebben besproken, als den commandant van De Geers hulpvloot in 1644, en die later,
geadeld als Anckarjhelm in Zweedschen krijgsdienst is overgegaan.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)

Karel V over Het Nederlandsch
Karel V was een groot talenkenner. Van hem is het woord afkomstig ‘Zooveel talen
men spreekt, zoo dikwijls is merg mensch’. De Russische gezant vroeg hem eens,
waarom hij, die toch zoo vele talen sprak, geen Russisch leerde. De keizer antwoordde:
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‘Tja, dat heeft zoo zijn reden; mag ik u in dat verband eens vertellen, wat ik over het
spreken van talen denk? Luister u maar eens:
Spaansch spreekt men tegen God
Italiaansch tegen zijn meisje
Fransch tegen zijn vriend
Engelsch in zaken
Duitsch tegen een recruut
Hongaarsch tegen zijn paard
en....
Russisch tegen den duivel.’

Waarop de gezant gezegd zou hebben: ‘En Nederlandsch dan?’ (het onderhoud had
te Madrid plaats en de gezant had het dus over ‘Flamenco’, waarmede in Spanje in
dien tijd iets minderwaardigs werd bedoeld).
Karel V antwoordde: ‘Dat mag de taal zijn van visschers en boeren, maar....
ze houden hun woord.’
(Amigoe di Curaçao. 7 Oct. 1936).
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Groep Nederland
Groepsvergadering
op Zaterdag 12 December 1936 , te 's-Gravenhage in Huize Boschlust, Bezuidenhout
3. Aanvang 2 uur n.m.
1. Opening.
2. Behandeling van de verslagen van de Groepsvergaderingen van 4 April 1936
te Rotterdam en 22 Mei 1936 te Middelburg. (Vooraf rondgezonden).
3. Behandeling van de Begrooting van Inkomsten en Uitgaven voor 1937.
4. Mededeeling van het bestuur omtrent den gewijzigden rooster van aftreden der
bestuursleden. (Ingevolge besluit der Groepsvergadering van 4 April 1936).
5. Verkiezing van een lid van het Groepsbestuur, in plaats van den heer J.Ed.
Gerzon, die bedankte wegens drukke werkzaamheden.
De Afd. Amsterdam stelt voor de open gevallen plaats candidaat, den heer P.
Harrebomee, secretaris dier afdeeling.
6. Verkiezing van één afgevaardigde van Groep Nederland in het Hoofdbestuur
wegens aftreden van den heer F. Dekker.
Voor de opengevallen plaats wordt aanbevolen Prof. Dr. Z.W. Sneller,
ondervoorzitter van de Groep en voorzitter van de Afd. Rotterdam, welke
belangrijke afdeeling nog niet in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd is.
7. Verkiezing van 4 afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur
wegens aftreden volgens rooster (art. 45 lid 2 van het Groepsreglement) van de
heeren: Mr. W.J.L. van Es, P.J. de Kanter, Dr. H.W.E. Moller en K.E. Oudendijk,
die zich allen herkiesbaar stellen.
8. Mededeelingen over de resultaten van de Propaganda-Commissie van Groep
Nederland door den heer K.E. Oudendijk, voorzitter dier Commissie. Voor de
verkiezingen, genoemd onder de punten 5 en 6 kunnen candidaten gesteld
worden.
Gemeenschappelijke koffietafel te 12½ uur n.m. in Huize Boschlust; prijs één gulden
de persoon. Verzoeke opgave van deelneming aan den secretaris vóór 10 December
a.s.
Het bestuur dringt er bij de afdeelingen op aan, ten minste één afgevaardigde naar
deze vergadering te zenden, voor wie(n) de reiskosten (3de kl. spoor) vergoed worden.
Alle leden van de afdeelingen van Groep Nederland en de alg. leden hebban
toegang tot de koffietafel en de vergadering.
D. ROESSINGH VAN ITERSON, Secr. Ruychrocklaan 94, tel. 774947.

‘Hollands Vlag je bent mijn glorie’
Er is de laatste jaren een onmiskenbare drang tot zelfbevrijding en zelfbewustzijn in
de Nederlandsche natie te onderkennen.
Zelfbevrijding van internationale invloeden, zoowel op het gebied der taal als van
verscheidene andere cultuurvormen.
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Zelfbewustzijn: een zich langzamerhand bewust worden, dat het Nederlandsch
staatsburgerschap, ja zelfs het stamverwantschap, een eer is.
De Nederlander, diep in zijn hart trotsch op zijn land, voert meteen mede een wel
zeer in het bijzonder Dietsche eigenschap en voorwaar geen slechte! - zijn
geslotenheid van karakter.
Uitbundigheid is ons - als regel - vreemd. Maar des te dieper is het gevoel, óók
van het bewustzijn tot den Groot-Nederlandschen stam te behooren.
Zeker, men weet, dat de kennis van vreemde talen onmisbaar is voor den
Nederlander, die economisch op de omringende landen is aangewezen, maar zulks
is geen reden deze vreemde talen en gebruiken ook in onze Dietsche samenleving te
bezigen.
En ziet, dàt is men zich bij een groeiend nationalisme bewust geworden.
Men heeft plotseling, met trots, zijn eigen landaard ontdekt.
In de wetenschap: Nederlandsche geleerden van wereldreputatie, Nederlandsche
Nobelprijswinners.
In de muziek: Nederlandsche componisten en Nederlandsche dirigenten.
In de sport: Nederlandsche zwemsters, Nederlandsche voetballers, een
Nederlandsche schaker.
De Hollandsche vlag is velen wederom tot een glorie geworden. Een diepe
waarachtige en innige liefde voor het vaderland, een hartelijke genegenheid voor het
vorstenhuis - in de verstreken maanden is dit wel op doorslaande wijze gebleken een zich één weten met alle lagen van het eigen volk.
Fier waait zij met breeden slag uit over en vaagt weg alle kleinburgerlijke
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gevoelens van kaste-geest, eigenbaat en egoïsme, om onder haar drie-eenheid te
vereenigen allen die goed en groot van harte, allen die ‘Nederlander’ zijn.
Maar dat gevoel van nationale trots legt ons een zware verplichting op tegenover
onszelf, tegenover anderen, hetzij mede-vaderlanders, hetzij buiten-landers.
Eene verplichting van oud-Hollandsche onkreukbaarheid, van volwaardigheid in
den handel, van wáárheid.
Eerst wanneer wij daaraan voldaan hebben, eerst dàn kunnen we met rechtmatigen
trots zingen:
‘Hollands vlag je bent mijn glorie!
S.

De Zuid-Afrikaansche Tentoonstelling van het Nationaal
Jongerenverbond te Delft
De afdeeling Delft van het N.J.V. heeft van 4 tot en met 11 November een zeer
geslaagde tentoonstelling over Zuid-Afrika in het ‘Eigen Huis’ gehouden, waaraan
verschillende instellingen en personen hun medewerking hebben verleend, zooals
de Zuid-Afrikaansche legatie, de Hoofdbesturen van het A.N.V. en de Nederl.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging, de Commissie voor den Nederl. Zuid-Afrikaanschen
Handel, de Alg. Vruchten Import-Maatschappij, de Z.A. Handel Import Mij, de
firma's Asscher, te Amsterdam en Oud te Haarlem, de heer Fred. Oudschans Dentz,
en de verschillende scheepvaartmaatschappijen, die met Zuid-Afrika betrekkingen
onderhouden.
Voor deze tentoonstelling had zich een comité gevormd, onder eerevoorzitterschap
van den buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika,
dr. H.D. van Broekhuizen, van welke commissie de burgemeester van Delft, de heer
G van Baren, voorzitter was en leden waren de heeren Borromeus de Greeve, Ds.
Brandt, wethouder J. Brinkman, ir. C. van Drooge, mr. G. Engberts, P. Coen, ds. T.J.
Hagen, C.H. Hage, prof. dr. Mekel, mr. dr. Van den Helm en K. Roes.
Om de tentoonstelling bij de leden van het N.J.V. in te leiden, hield de heer
Oudschans Dentz op 30 October bij lichtbeelden een voordracht over de geschiedenis
en cultuur van het Z.A. volk.
Zijne Exc. dr. Van Broekhuizen opende met een geestdriftige en boeiende rede
de tentoonstelling op 4 November onder veel belangstelling en het mag worden
toegejuicht, dat de openingsrede door de Phohi naar de overzeesche gebiedsdeedlen
en naar Zuid-Afrika werd uitgezonden. Bovendien nam de AVRO ze op.
Het bestuur van het N.J.V. was er in geslaagd een zoo volledig mogelijk overzicht
bijeen te brengen, dat een beeld van Zuid- Afrika geeft van de geschiedenis, de
folklore en den economischen toestand van het land. Van de inlandsche bevolking
was een fraaie verzameling werktuigen, wapens en derg. bijeengebracht. Mineralen,
producten van het land, als sinaasappelen, vruchtensap, wijn, visch- en
vruchtenconserven, wol, struisveeren, glazen modellen van de 23 voornaamste
diamanten ter wereld, waaronder de beroemde Cullinan, waren aanwezig. Men zag
tal van emigratiegegevens, boeken en schilderijen van landschappen en
geschiedkundige feiten. De historische volgorde van de voornaamste gebeurtenissen
als: de stichting van de Kaap de Goede Hoop door Van Riebeeck, de groote Trek,
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portretten van groote mannen, o.a. van de beide laatste staatspresidenten Krüger en
Steyn, waarboven twee oude kostbare zijden vaandels van de gewezen
Boerenrepublieken, de herinnering aan een veel bewogen tijdperk van worsteling
levendig hielden.
De geschiedenis en de moderne tijd maakten een bijzonder goed geheel en waren
wel geschikt om de belangstelling in en de kennis van het stamverwante land te
vergrooten.
De afdeeling Delft van het N.J.V. had voor deze gelegenheid een Zuid-Afrika
nummer van zijn orgaan, Prinsestad, samengesteld, voorzien van een kaart van de
Unie.
Tijdens de tentoonstelling hield de heer dr. I.J. du Plessis, die in Amsterdam
studeert, een voordracht over de Zuidafrikaansche letterkunde.
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Ned.-Indië
Nationaal Besef
't Ontbreekt den Nederlander in Indië niet aan nationaal besef, al zal hij - of zij - dat
lang niet altijd laten blijken; 't leeft toch diep in de overgroote massa der Nederlanders,
ook bij hen, die hier geboren werden; een besef, dat ten deele onderhouden wordt
door de familie- en vriendenbanden in Holland; voor een ander deel weer, door het
zich één gevoelen, met dat deel van het Rijk, dat Nederland heet.
Dat is nu geen frase, noch zoo maar een element voor een gelegenheidstoespraak,
en 't zijn juist de laatste maanden geweest, welke op ondubbelzinnige wijze hebben
doen blijken, hoe diep dat nationaal besef geworteld zit.
Het kan natuurlijk niet mijn bedoeling zijn op de gebeurtenissen, welke ik hier op
het oog heb, nog eens nader in te gaan; de lezer weet, wat ik bedoel en kranten en
tijdschriften hebben er uitvoerige bijzonderheden van gebracht in woord en beeld:
de viering van den verjaardag van H.M. de Koningin, en de feesten ter gelegenheid
van de verloving van onze Prinses met Prins Bernhard, en dan de vlootdemonstraties,
met veel succes - want een zeer groote belangstelling trekkend - in Soerabaia en in
Batavia gehouden, en de actie van het Weermacht-Comité, onder de zoo vaderlandsche
leuze ‘Let op U Saeck’.
Wanneer ik aan deze gebeurtenissen herinner, dan is het om te doen uitkomen,
dat als er maar gereede aanleiding voor bestaat ook de Nederlander in Indië getuigt
van zijn gehechtheid aan Koningin en Nederland; dan komt wat er zoo diep, latent
verborgen ligt in veler gemoed, als van zelf naar buiten, in een eensgezinde getuigenis,
bij alle verdeeldheid van meeningen.
Er is over dien verdeeldheidszin en over dat eenheidsbesef, beide typische
elementen van den Nedeerlandschen volksaard al zoo veel gezegd, dat ik er hier niet
verder op inga, volstaand met te constateeren, voorzoover dat binnen het kader van
mijn betoog noodig is.
En dan zou ik hierop willen wijzen, dat wie soms mocht meenen, dat er geen
nationale eenheidszin leeft, in de Nederlanders - en ik bedoel nu natuurlijk die in
Indië, en het werd wel eens hier en daar zoo voorgesteld - toch weinig kijk had op
een der kenmerkendste eigenschappen van den Nederlandschen aard, zooals men
die ook in Indië vindt.
Daarbij behoeft men hier waarlijk geen onderscheid te maken tusschen wat dan
de ‘trekkers’ en de ‘blijvers’ heeten. Want het moge waar zijn, dat de eerste groep
zich door hechte banden aan het moederland verbonden is blijven gevoelen en
daarheen steeds bleef heenleven; er gaat toch nog iets uit, boven dat familie-verband;
dat is het algemeene nationaal besef, zooals men het ook bij die ‘blijvers’ vindt, waar
men zich evenzeer verbonden gevoelt aan dat zoo tastbare Nederlandsche begrip,
Holland, de kern, het middelpunt, bron van kracht en arbeid in zoo menig opzicht
ook voor en ten bate van Indië. Maar onmiddellijk daarnaast stelt men - en terecht Ned.-Indië, dat òf eigen geboorteland is, òf als een tweede vaderland werd, met eigen
krachts- en arbeidswil.
Ik moet in dit verband nog een enkele opmerking maken over die blijversgroep,
want die moet men niet zoo beperkt opvatten als de naam zou doen veronderstellen.
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Die groep toch omvat waarlijk niet alléén hen, die hier zullen blijven, als in hun
geboorteland, of omdat het een tweede vaderland werd, maar ook hen, die zich wel
zóó verbonden weten en gevoelen aan Ned.-Indië, dat al zullen zij tenslotte misschien, want voor velen is dat niet zoo stellig en zeker - naar Holland terugkeeren,
tòch Indië als hun tweede vaderland beschouwen, met een dankbaar gevoel, voor
hetgeen Indië voor hen is geworden, en daarbij
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denke men vooral niet aan materieele verwervingen, maar waarlijk aan een
gehechtheid aan dit land en zijn bewoners.
In beide groepen leeft dus dat nationaal besef en het is wel een gelukkige
omstandigheid te achten - waarop ik hier speciaal wilde wijzen - dat er juist
achtereenvolgens zoo telkens gereede aanleiding was om er - zonder kunstmatige
opwekking - van te getuigen. Ook straks weer, bij de huwelijksfeesten van Prinses
Juliana en Prins Bernhard.
Er is zelfs, meen ik en ik weet, mij niet te vergissen, een voortgaande stemming
van nationaal sentiment merkbaar, alsof dat nationaal besef niet weer ging
onderduiken, om latent, ongemerkt te blijven voortleven; maar alsof het als een golf,
veel méér, dan men wel gewoon was te ervaren, de oppervlakte van ons dagelijksch
leven blijft beroeren. Of men zou ook kunnen zeggen, het zit in de lucht, als een
sterkend gevoel, dat niet anders dan ten goede kan komen aan versterking van ons
saamhoorigheidsbesef.
Het is van belang hierop de aandacht te vestigen, juist in een tijd, als waarin wij
leven, omdat wel blijkt, dat er geen kunstmatige middelen noodig zijn, voor het
opwekken en onderhouden van het nationaal besef; omdat, al moge dit dan niet
geregeld tot aan de oppervlakte tot uiting komen en, zelfs, bij velen onzer, persoonlijk
niet geregeld binnen ons bewustzijn zich doen gelden, het toch altijd nog van een
dusdanige levenskracht is, dat als het tot gelding komt, ondubbelzinnig en sterk naar
buiten zal treden.
Daarvan hebben de heuglijke gebeurtenissen, waarop ik doelde, getuigd, daarvan
bleek ook bij die vlootdagen in Soerabaia en Batavia, daarvan vindt men de sporen
ook bij die Weermacht-actie, zij het dan, dat de Nederlander als het aankomt op een
getuigenis door middel van handteekeningen of inteekenlij sten e.d. gewoonlijk zich
minder actief toont.
Maar er is toch meer instemming dan wel blijkt - totdusver - uit de belangstelling
voor die Weermachtsactie.
Dat het met de inteekening voor een bijdrage niet zoo schijnt te vlotten, mag men
o.i. dan ook niet als maatstaf nemen, daarbij kunnen zich verschillende overwegingen
doen gelden; doch daarop zal ik hier niet ingaan. Alleen wil ik er, tenslotte, op wijzen,
dat er in dezen tijd zooveel gevraagd wordt, voor een Steuncomité, voor een
huwelijksgeschenk voor Prinses en Prins, voor de plaatselijke viering van de
huwelijksfeesten en voor nog zoo veel meer. Terwijl de beurs van den burger, ook
in Indië, enge grenzen stelt.
Het is allerminst de bedoeling het nationaal besef te waardeeren naar de financieele
getuigenissen; ofschoon men dan weer er rekening mede moet houden, dat het
penningske van den kleinen man zijn bijzondere waarde heeft.
Al met al, wordt het als sterkend en verblijdend teeken begrepen, dat het nationaal
besef zich zoo duidelijk uit; wat, wie den Nederlandschen volksaard goed kent,
eigenlijk niet verwondert.
W.C. VAN MEURS.

Zuid-Afrika
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Rede van Generaal Smuts bij de onthulling van een borstbeeld van
Dr. W.J. Leyds in de Aula van de Universiteit te Pretoria.
‘Als er een element is in Zuid-Afrika, dat moet worden verwelkomd, dan is het zeker
het Hollandsche Element en ik wenschte, dat wij meer Hollanders hier hadden.
Volgens de laatste immigratiecijfers is er een vermeerdering van immigranten uit
Nederland. Ik zie dit met groot genoegen, want het beste type van emigranten van
het Vasteland van Europa komt uit Nederland.’
‘De Hollanders hebben den grondslag gelegd van onze tegenwoordige vrijheid
van gedachte en van bestuur en veel waarop wij heden prijsstellen vindt zijn oorsprong
in Nederland. Hoe meer immigranten uit Holland komen, hoe beter. Mogelijk zullen
ze hartelijker welkom zijn, dan vertegenwoordigers van eenig ander volk.’
Dit waren de woorden van Generaal Smuts bij het onthullen van een buste van
Dr. W.J. Leyds, voormalig staatssecretaris van de Zuid-Afrikaansche
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Republiek, in de aula van de Universiteit van Pretoria.
In zijn rede sprak Generaal Smuts van de bijdrage van de Hollanders in het
algemeen en van Dr. Leyds in het bizonder tot de ontwikkeling van Zuid-Afrika. Hij
meende, dat het belang van deze bijdrage nooit zou kunnen worden overschat. Toen
hij in 1895 in de Transvaal kwam was er ernstige mededinging tusschen Afrikaners
en Hollanders. Dit had hij toen begrepen, doch dat gevoel nooit kunnen deelen.
Hoemeetr hij van Nederlanders had gezien, hoe meer hij het groote werk door hen
verricht voor Zuid-Afrika had bewonderd. De wrijving die vroeger bestond, was
reeds lang verdwenen en had plaats gemaakt voor een gevoel van groote vriendschap.
En de grootste bijdrage kwam zeker wel van Willem Johannes Leyds.
Ik heb altijd gevoeld, dat zijn verdienste niet voldoende is erkend, maar dat kwam
alleen, omdat Leyds niet tot het soort menschen behoort, dat zichzelf op den voorgrond
dringt. Zijn werk was voor hem altijd meer dan zijn positie en dat werk was steeds
van het hoogste belang.
Reeds vroeg was hij Staats-Procureur en later Staats-Secretaris en in deze kwaliteit
droeg hij de verantwoordelijkheid voor nagenoeg de geheele Administratie van de
Transvaal. Er is hem naar het hoofd geworpen, dat hij fouten heeft gemaakt, maar
President Krüger regeerde meer naar eigen inzichten, dan iemand anders. De Transvaal
was een land van veeteelt. In één slag werd het iets geheel anders. De aanpassing
aan dien nieuwen toestand was uiterst moeilijk. Onze Engelsche vrienden gaven ons
weinig hulp. Imperialisme vierde hoogtij in die dagen en was er iets aan te merken,
dan kon men er staat op maken, dat er zout op werd gelegd. Ze waren zelfs meer
critisch aangelegd dan wij heden, en uit iedere fout werd munt geslagen. Geen steun
mocht worden verwacht en de zondebok was steeds Dr. Leyds. De taak was er een
voor een Hercules en hij bouwde een gezonde, voorbeeldige administratie, waarop
wij steeds trotsch mogen zijn. Dr. Leyds was immer onpartijdig, vèrziend, en
verstandig en niemand kon hem nageven, dat hij geen Afrikaner was.
De belangen van Transvaal lagen hem na aan het hart en hij wekte algemeene
bewondering. Geen opoffering was hem te groot. Zijn boek, geschreven ten tijde van
de Unie zal altijd een van de belangrijkste bijdragen blijven tot de geschiedenis van
de vroege dagen van Zuid-Afrika. Zijn naam mag nooit worden vergeten en wij
hopen, dat deze buste daartoe zal bijdragen.
(Uit het Engelsche Blad ‘The Star’ te Johannesburg)

Zuid-Amerika
De Nederl. Kolonie Carambehy in Brazilië 25 jaar
De vorige maand herdacht de Nederlandsche kolonie Carambehy, dat 25 jaar geleden
de eerste Hollanders zich aldaar vestigden. Dit feit is daarom van belang, omdat
Carambehy de eenige kolonie in Brazilië is, waar de Nederlanders zich konden
handhaven en waar ook de Need. taal, zeden en gewoonten in eere worden gehouden.
Carambeihy ligt in Zuid-Brazilië, in den Staat Parana, aan den spoorlijn, die dezen
van Noord tot Zuid doorsnijdt. Oorspronkelijk een boerderij van 10.000 H.A., werd
Carambehy omstreeks 1905 gekocht door de Brasil Railway Comp.ie en als
landbouwkolonie aangelegd. Dit was vanwege de B.R. Comp.ie een proefneming,
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daar tot dusver de kolonieën uitsluitend op boschgrond werden aangelegd. Het
voorgestelde doel was: op deze wijze de rentabiliteit van haar spoorlijn verhoogen.
't Idee, op 't kampland te koloniseeren, was nieuw en werd tevens voor onmogelijk
gehouden, door hen, die alleen kennis van roofbouw hadden.
De B.R. Comp.ie heeft de kolonie zoo aangelegd, dat de kolonist intensief kon
arbeiden.
Bij onderteekening van een koopcontract door een kolonist, werd een
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betaling van 160 gulden verlangd, de betaling van de rest der koopsom werd over
10 jaar verdeeld.
Aangelokt door betere vooruitzichten en na vele teleurstellingen, ontberingen en
ziekten doorgemaakt te hebben in een boschkolonie, vestigden eenige Hollanders
zich in 't jaar 1911 in Carambehy, waarbij anderen uit Nederland zich aansloten,
totaal een 10-tal families, naast een 30 families van andere nationaliteit.
Na een groot jaar hield de werkverschaffing op en begon 't verloop, doch de Holl.
kolonisten konden door de zuivelbereiding behoorlijk in hun onderhoud voorzien.
Onbekwame leiding en ongeschikte kolonisten tot 't uitoefenen van intensiever
landbouw, waren de oorzaken, dat de kolonisatie in Carambehy moest mislukken,
en de Braz. Railway Comp.ie zette de kolonisatie stop; door een slecht finantieel
beheer had 't haar een mooi stuk geld gekost.
Een gedeelte van 't land, dat niet verkocht was en in de onmiddellijke nabijheid
van de Hollandsche nederzetting groot 3400 H.A., bood de Comp.ie een Hollandsche
familie ter overneming aan op gunstige betalingsvoorwaarde; welk aanbod werd
aangenomen, waardoor de Hollandsche kolonisten de beschikking kregen over bijna
5000 H.A. Stoffelijk kon de kolonie zich nu verder geleidelijk ontwikkelen, door
geboorte breidde het zielental zich belangrijk uit. Tot bevordering van de stoffelijke
belangen, werden in den loop van de jaren een Coöperatief Zuivelfabriekje, een
maalderij en een landbouwvereeniging opgericht.
Naast de stoffelijke werden de geestelijke belangen niet vergeten. 's Zondags werd
een godsdienstige bijeenkomst gehouden, waartoe de Comp.ie een gebouwtje
beschikbaar had gesteld. Een Luthersch predikant uit een naburige plaats ging eens
in de drie maanden voor om Gods Woord ten verkondigen en zoo noodig den doop
te bedienen; later werd dit waargenomen door een Duitschen Geref. predikant.
't Vergaderzaaltje werd na jaren te klein, waarom besloten werd een behoorlijk
kerkje te bouwen, aan ruim 120 personen zitplaats biedende. Door de bijdragen aan
geld en in natura kon de bouw voltooid worden.
Aanraking werd gezocht met de Classis Buenos-Aires - Argentinië en met de
Gedeputeerden van de Chr. Geref. Kerken in N. Amerika voor de zending in Z.
Amerika. De Classis Buenos-Aires zond kosteloos haar maandelijksch Kerkblad;
door den verren afstand was de kennismaking vooreerst niet in een vaster kerkelijk
verband om te zetten. Toen de Chr. Geref. Kerk van Noord-Amerika zich bereid
verklaarde een predikant te zenden, dien ze voor 2 jaar op haar eigen kosten zou
onderhouden, werd de Kerk te Carambehy door een predikant uit de Classis
Buenos-Aires geïnstalleerd. In Januari 1935 deed Ds. Muller uit Noord-Amerika zijn
intrede, waardoor tevens een belangrijke grenslijn in 't kerkelijk leven overschreden
werd.
Van den aanvang af, had men, door de omstandigheden begunstigd, een gevoel
van saamhoorigheid aangekweekt. Om in gevallen van nood te voorzien, werd een
ondersteuningsfonds opgericht.
Belangrijke gebeurtenissen als huwelijk, overlijden, ongeluk raken niet alleen een
familie, maar de heele kolonie; vrije feestdagen worden gemeenschappelijk
doorgebracht met picnic of spel, geregeld en onder toezicht van de ouderen.
Om de kinderen de eerste beginselen van lezen, schrijven, rekenen enz. bij te
brengen werd een onderwijzer aangesteld. De Braziliaansche regeering laat sinds
1931 onderricht geven in de Portugeesche taal; een schoolgebouwtje, plaats biedende
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voor ongeveer 40 kinderen, werd zooveel mogelijk naar de eischee des tijds ingericht.
De Ned. Regeering gaf eenige jaren een steun van ongeveer 400 gulden 's jaars, maar
haar bezuinigingsmaatregelen strekten zich helaas ook tot onze school uit, zoodat
de subsidie niet meer werd uitgekeerd sinds 1934.
De ouderen hielden streng vast aan de Nederlandsche taal, zeden en gewoonten,
wat van veel invloed geweest is op 't jongere geslacht.
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Om voor 't behoud van de Nederlandsche cultuur meer middelen te verkrijgen, werd
aanraking gezocht met 't oude Vaderland, en in de eerste plaats met het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Dit had een gunstig gevolg. Het Algemeen Nederlandsch
Verbond zond ons leerboelken; ondersteunde met goed gevolg onze aanvrage om
Regeeringssteun, met 't doel onze school op hooger peil te brengen; werkte samen
met de Christelijke Onderwijzersvereeniging ten einde onze school van de nieuwste
methoden voor lezen, schrijven en rekenen te voorzien.
Dat Carambehy in z'n omgeving bekend staat niet alleen als de Hollanderkolonie,
maar ook als de Hollandsche Kolonie is mede voor een belangrijk deel te danken
aan het Alg. Ned. Verbond.
't Vorige jaar werden de Nederlanders samen gebracht in een Nederlandsche
Vereeniging, aangesloten bij het A.N.V.
Toen ruim 3 jaar geleden een advertentie in een Hollandsch blad verscheen, land
aanbiedende te Carambehy tegen lagen prijs, was wel voor de Nederlandsche
Regeering de tijd gekomen, eens naar de Hollandsche kolonie te Carambehy om te
zien, aangezien ze slechte ervaringen had met Hollandsche kolonisten in Brazilië.
Harer Majesteits Gezant Dr. Hubrecht bracht de kolonie een ambtelijk bezoek,
vergezeld van den heer Berkhout, tegenwoordig Nederlandsch Consul te Sao Paulo,
die al vele jaren de handelsbelangen van Carambehy in Sao Paulo behartigd had.
Zijne Excellentie voelde zich zoo wel tusschen de Hollanders, dat 't bezoek binnen
drie maanden met familie hethaald werd.
Dr. Hubrecht hielp metterdaad een bestaande moeilijkheid met de school
overwinnen, en betoonde z'n sympathie door de kerk een flink familie-harmonium
ten geschenke te geven, dat, door vaardige handen bespeeld, het gezang begeleidt.
Hij deelde zijn indrukken aan de Nederlandsche Regeering mede; een verhoogde
belangstelling voor Carambehy viel waar te nemen in kringen, die aan landverhuizing
dachten en eenigen aanvaardden de reis, zoodat de kolonie nu in zielental toeneemt,
mede door emigratie.
De kolonisten van Carambehy maken er geen aanspraak op iets belangrijks of
groots verricht te hebben, en of deze vijf en twintig jaren in de geschiedenis van
Carambehy aangeteekend zullen blijven, dan wel roemloos vergeten zullen worden,
't ideaal is: in dit verre, vreemde land landbouwers te zijn, loten van den Hollandschen
stam.
We zouden dit geschiedkundig overzicht kunnen besluiten met: dankbaar, maar
niet voldaan, daar 't ideaal nog verre is; maar ziende op de velerlei hindernissen, die
den weeg versperden, op de moeilijkheden, die te bekampen waren, schrijven ook
wij met ootmoed op dezen mijlpaal:
Eben Haëzer.
JACOB VOORSLUIJS. Carambehy, Nov. '36.

Mededeelingen
Geschenk voor Prins Bernhard
Het Hoofdbestuur heeft Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld een exemplaar
van prof. dr. Geyls Geschiedenis van den Nederlandschen Stam aangeboden.
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Het ontving bericht, dat de Prins het werk met bijzondere erkentelijkheid heeft
aanvaard.

Nederlandsche Nobelprijswinnaars.
Met groote voldoening heeft elk rechtgeaard Nederlander en stamverwant de vorige
maand vernomen, dat wederom aan een Nederlander een Nobelprijs is toegekend.
Wij wenschen Prof. Debye van harte geluk met de onderscheiding, die het aantal
Nederlandsche Nobelprijzen tot 9 heeft opgevoerd. Zij werden behaald in
1901

door J.H. van 't Hoff voor scheikunde;

1902

door H.A. Lorentz en P. Zeeman voor
natuurkunde;

1903

door T.M.C. Asser voor vredeswerk;

1910

door J.D. van der Waals voor
natuurkunde;

1913

door H. Kamerlingh Onnes voor
natuurkunde;

1924

door W. Einthoven voor geneeskunde;

1929

door Chr. Eykman voor geneeskunde;

1936

door P.J.W. Debye voor scheikunde.
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Afdeelingen
Amsterdam
Bij de huldebetooging voor Prinses Juliana en Prins Bernhard in het stadion op 17
September 1936 was de afd. vertegenwoordigd door een afvaardiging van ongeveer
30 leden. Bij gemis aan een vaandel werd een oranje spandoek meegevoerd, waarop
geschilderd stond. Algemeen Nederlandsch Verbond.
24 October werd een groep leden van ruim 50 personen toegelaten tot het
bezichtigen van H.M. Pantserkruiser De Ruyter.
10 November hield de heer J. Tideman, Oud-Gouverneur der Molukken, voor de
Afdeeling, in samenwerking met de plaatselijke Afd. der Kon. Ver. ‘Oost en West’,
eene lezing met lichtbeelden, over het onderwerp: ‘Ontwikkelingsmogelijkheden
voor Nieuw-Guinea’.

Maastricht
De besturen van het A.N.V. afd. Maastricht en van het Natuur-Historisch Genootschap
in Limburg boden den leden aan: een lezing met de rolprent De Krüger-Wildtuin in
Transvaal. Na een welkomstwoord van dr. Endepols, voorzitter van onze afd.
Maastricht, waarin hij er op wees, hoe noodig het was in dezen tijd voor ieder
rechtgeaard Nederlander lid van 't A.N.V. te zijn, hield de heer Waage, secretaris
van het Natuur-Historisch Genootschap, een inleiding over natuurbescherming en
het doel van reservaten.
De heer Welling deelde daarna een en ander mede over het ontstaan van den
Krüger-Wildtuin en draaide de prachtige rolprent af, die met onverdeelde aandacht
door de talrijke aanwezigen werd gevolgd.

Rotterdam
14 Oct. had deze afdeeling in de Gehoorzaal van het Museum-Boymans wederom
een bijeenkomst belegd, in verband met de tentoonstelling aldaar. Jkvr. dr. C.H. de
Jonge hield dien avond een voordracht over ‘Jan van Scorel en de Nederlandsche
schilderschool in de XVIde eeuw.’
Bij een fraaie reeks lichtbeelden heeft de spreekster op een boeiende en
sprankelende wijze een overzicht gegeven van Scorels leven en van zijn werk. Dit
werk geeft een beeld van de renaissance, en de schilder was in staat dat tea geven
door zijn humanistischen geest, door zijn groot talent en door zijn reizen. Een
ontmoeting met Dürer en een verblijf te Rome hadden blijvenden invloed op den
schilder.
In zijn openingswoord gaf de voorzitter, prof. dr. Z.W. Sneller, er zijn voldoening
over te kennen, dat Jkvr. De Jonge zich tot deze voordracht bereid had verklaard,
daar zij als conservatrice aan het Centraal Museum te Utrecht, waar Scorel zoo goed
vertegenwoordigd is, hiertoe weel bijzonder geroepen is. Aan het einde dankte de
voorzitter, mede namens de aanwezigen de spreekster voor haar belangrijke
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voordracht. Velen gaven zich als lid op. Het was in alle opzichten een geslaagde
avond.

's-Gravenhage
Zuid-Afrikaansch Studenten-Tooneel
Zuid-Afrikaansche studenten, dames zoowel als heeren, komen begin Januari 1937
naar Nederland ten einde een reeks tooneelvoorstellingen te geven. Zij staan onder
leiding van den ook in ons land bekenden kunstenaar Anton Verheyen, die reeds in
Zuid-Afrika de regie over dit gezelschap heeft gevoerd.
Dank zij de daartoe getroffen maatregelen, zal de eerste voorstelling in Nederland
plaats hebben op Zaterdag 2 Januari 1937, des namiddags in den Koninklijken
Schouwburg te 's-Gravenhaage. Deze voorstelling gaat uit van de Haagsche
Volksuniversiteit in samenwerking met de Haagsche afdeelingen van de
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Vertoond zal worden: ‘Een liefde aan die Kaap in Van der Stel se tijd’ historisch
tooneelspel in drie bedrijven van dr. Henri Cronjé. Een onderwerp dus, dat in
herinnering brengt den tijd, dat de Hollanders daar het bewind voerden. Men houde
dezen middag vrij.

Nieuwe leden
Groep Nederland.
Mr. F.C. Koch, Westersingel 86,

Rotterdam.

E. de Miranda-Strömben,
Voorschoterlaan 42,

Rotterdam.

J. Groeneveld, Arts, Provenierssingel
67B,

Rotterdam.

P. Mulder Jzn., Esschenw. 29,

Rotterdam.

E.M. Ooms, 's-Gravendijkwal 94,

Rotterdam.

M.C. van Vooren, Mathenesserlaan 194, Rotterdam.
S. Dunlop, Westersingel 74,

Rotterdam.

C. Hartog, Arts, Avenue Concordia 61,

Rotterdam.

Mr. B. Mees, Parklaan 5,

Rotterdam.

Ir. S.S. Koldijk, Schoonebergerweg 13, Rotterdam.
Mevr. Mr. C.A.v. Renterghem,
Esschenlaan 6,

Rotterdam.

Mej. Cathrien Kettenis, Diergaardelaan Rotterdam.
34A,
B. Quispel, Arts, Heemraadssingel 128, Rotterdam.
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G. Meyer, Rozenburglaan 47,

Rotterdam.

S. van den Bergh, Heemraadssingel 107,

Rotterdam.

Mr. H.J. Sjollema, Vijverweg 46,

Rotterdam.

Ed. Kiehl, 's-Gravendijkwal 9B,

Rotterdam.

F. de Waard, Chirurg, Mathenesserlaan 294,

Rotterdam.

Mej. J. de Brij, Kleiweg 79,

Hillegersberg.

Allen opg. door het
Bestuur van Afd.
D.C. Post, Parkstraat 3,

Rotterdam.
Wageningen.

Opg. door het Bestuur van Wageningen.
Afd.
Jhr. Mr. E.W.F. Wittewaal v. Stoetwegen.
Lange Gortstraat I 335,

Middelburg.

Opg. door het bestuur van Middelburg.
Afd.
H. Malkus, Oosterstraat 8,

Schiedam.

Mevr. de Wed. C. Dirkzwager, Lange Nieuwstraat 197, Schiedam.
A. Timmermans, Oostsingel 10,

Schiedam.

J. Wettstein, Bestuursambten. Ned. Indië,
Hotel de Kroon, Koemarkt Schiedam.
1,
Allen opg. door het bestuur Schiedam.
van Afd.
J.J. van der Laan, Ant.-Duijckstraat 161,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer J.J. van 's-Gravenhage.
Oostveen,
J.G.P. van Doorn, Klaverstraat 50,

's-Gravenhage.

Opg. door den heer A.L.
Boden,

Voorburg.

J.J. van Voorthuysen, Bachmanstraat 32,

's-Gravenhage.

N.V. Profilti Filmfabriek, Boschlaan 3,

's-Gravenhage.

Mevr. N. Koops-Conradi, Beeklaan 500,

's-Gravenhage.

J. de Koning, Nicolaïstr. 19,

's-Gravenhage.

Opg. door Kol. b.d. J.J.
Mackenzie,

Utrecht.
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Mr. Johs. Meynen, Wittenburgerweg 36,

Wassenaar.

Jules Perel, Raphaelplein 17,

Amsterdam.

Mr. D.L. Staal, Advocaat, Amsteldijk 45,

Amsterdam.

H.A. Höweler, Botticellistraat 7,

Amsterdam.

Ir. J.H. Verstegen, Afd. Chef Ned. Spoorw., Parkstr.
19,

Utrecht

G. Becker, Swammerdamstraat 2, Zuilen (post Utrecht).

Groep Nederlandsch Antillen.
Patricio Pieter Maal,

Willemstad (Curaçao).
Opg. door den heer H.
Broekhuizen,

Willemstad (Curaçao).

L.J. Braumuller, Kortijnweg K 12,

Willemstad (Curaçao).

Mej. E. van Breet, Kortijnweg K 12,

Willemstad (Curaçao).

Beiden opg. door den heer Willemstad (Curaçao).
N.L. Wever,
L.F. Jansen, Gouv. Account.,

Willemstad (Curaçao).

M. Daniels, Pietermaai,

Willemstad (Curaçao).

H.J. Rijsdijk, Breedestr. 196, Otrabanda,

Willemstad (Curaçao).

J. Koot, K.L.M.,

Willemstad (Curaçao).

Mej. R. Debrot, Hoogstr.,

Willemstad (Curaçao).

B.M. Grijm,

Emmastad (Curaçao).

H.D. Segaar,

Emmastad (Curaçao).

S.F. van Kekem,

Emmastad (Curaçao).

W.J. Nijhof,

Emmastad (Curaçao).

Ir. L. Cohen,

Emmastad (Curaçao).

G.C. de Haseth,

Emmastad (Curaçao).

M.G.M. Vaumont,

Emmastad (Curaçao).
Allen opg. door het Bestuur van Groep Nederlandsche
Antillen.

Groep Vlaanderen.
Drs. Pieter Raskin, 49 Biekorfstraat,

Brussel.
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Buitenland.
J.B. Zoutendijk, Suid-West Huis, Groenmarkplein,

Kaapstad Z.-Afr.

W.J.v. Rooyen, Redaktie ‘Suiderstem’,
Cape Times Gebouw,
Brugstraat,

Kaapstad Z.-Afr.

P.E. de Kock, Principaal van de Westcliff School,
Parkstraat, achter Kloofstraat, Tuinen,

Kaapstad Z.-Afr.

H.F. Bultman, p/a. African Shipping, Postbus 3046,

Kaapstad.

P. Binkhorst, Chartfield Hotel, Kalkbaai,

Kaapstad.

Allen opg. door het
Bestuur van Afd.

Kaapstad.

Mevr. E. Jespersen-Stok, Bredgade 36,

Kopenhagen.

A. Stolk, Niels Brocksgade 4,

Kopenhagen.

C. Kaslander, Grossier, Westend 3,

Kopenhagen.

L.P.M. de Lange, Grossier, Poul-Ankersgade 2,

Kopenhagen.

Mevr. A.J. Valeton-Kjeldgaard, St. Kongensgade 59,

Kopenhagen.

E.E. de Jong, Trafikleder, Kastrup Lufthavn (Denemarken).
Allen opg. door den heer
H.R. 't Hoen,
Mej. Corn. v. Geuns, 17 Walner Road,
Opg. door Zuster J.E.
Jacobson,
G. van Haersma de With,

Kopenhagen.
Toronto (Ontario, Canada).
's-Gravenhage.
Zaakgelastigde

der Nederl., Casilla 1517, Lima (Peru).
H. van Ginhoven, Consul-Generaal der
Nederlanden, Casilla 583, Lima (Peru).
Beiden opg. door den heer Lima (Peru).
P.C. Montauban,
H. van den Berg,

Carambehy (Parana)
(Brazilië).

D. Bokhout,

Carambehy (Brazilië).

C. Bon,

Carambehy (Brazilië).

H. Borger,

Carambehy (Brazilië).

Jan de Geus,

Carambehy (Brazilië).
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Leen de Geus,

Carambehy (Brazilië).

Joh. H. Harms,

Carambehy (Brazilië).

P. van Ray,

Carambehy (Brazilië).

Stephan Sabo,

Carambehy (Brazilië).

Jan Vriesman,

Carambehy (Brazilië).

Ir. A.P. Bruch, Ullernchausseen 31,

Sniedstad pr. Oslo.

Neerlandia. Jaargang 40

