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Bestuur. 

• 

Het Bestuur uer 1 erlcrlanch-:ch Zuid-Afrikn.c'l.nsche Y r
oeniging heeft ue eer U hierhij verslag uit te brengt•n 
over den toestand der Vereeniging gedurende het boekjaar 
18~)7 ;'88. 

In de Algomeene Vergadering van 19 Juni 1 97 
werden de vijf volgen. rooster aftredende leden E. 
LABoucnERE, Ds. Jl.f. A. PERK, Mr. A. v.Ax NAAMEX VAN 

EEMNEs, Dr. W. H. VAN DE ANDE BAKHUIJZE~ en Mr. G. 
YAN TIENilOVEN herkozen. 

In de vacature, ontstaan door het overlijden van Mr. 
liAMELBERG, werd voorzien door de verkie;~,ing van Mr. J. P. 
MoLT%ER te 's-Gravenhage, terwijl in de plaats van Prof. 
Dr. C. B. SPRUYT, die als bestuurslid had bedankt, werd 
gcko;~,en de Heer Jhr. J . A. YAX KRET ·cnMAR VAN VEEN te 
Amsterdam. Beide Reeren lieten zich de keuze welgevallen. 

Het Bestuur benoemde daarna uit zijn midden den 
Heer VAN KRETSCIIMAR VAN VEEN tot secretaris, zoodat 
het Bureau was samengesteld uit : Mr. J . E. HENXY, 
voorzitter; Mr . .J. B. Lo~L\N, pm'lningmeester; Jhr. J . A. 
VA~ KRETSCilliAH v.\X VEEN, ::;ecrctari . 

D Heer Mr. "\V. A. VA." \VuunENBERG HAMSTR.\ 1 die 
gedurende 18UG en 1 '97 den secretari::; ter zijde stond, 
verzocht, wegens aanYaarding eener tij~lroovende betrek· 
king bij de rechterlijke macht, Qnt laa als adjunct- ecretari , 
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lwtgrPn lwm, oml0.r llankl lPtui~i n~ vnor üe vrl1• ll immt PD, 

ynoral in er·r;;tgonoem<l jaar, ~wn <k Vereeniging !Jewezrm, 
wer1l verleend. 

In den loop van 't jaar had het Bestuur het ver
lies te betreuren van Mr. W . II. DE BE.\UFOHT, die, l1ij 
zijn optreden als Minister van Buitenlandsche ?.;aken, 
voor het liJmaatschap heeft gemeenll te morten bedanknn, 
terwijl Mr. J . E. HENNY in Deccmhnr jl. 7.ijn l1rtn":\kking 
ttlR voorzitter no<lerlegdo, toc•n hij, als gevolg 7.ijncr llP

noeming tot Lill van den Itaa<l van State, zich uwttc-rwonn 
in Jon Haag moest vestigen. 

Ah; be::;tuur~lid behoeftle de Hoer IlEi~'NY niet te bedttn
ken, 1laar, door het openvallen van do plaats van den Herr 
DE BEAU!<'ORT, gelegenlwid bestond hem als eon der acht 
buiten A.msterdam wonende leden te behouden. Daaren
tegen is door het aftreden van den Hoer DE BK\UFOH'l' 
een vacaturr ontstaan, waarin nu, in verband mot heL 
bovenstaande, op Jo r·orstkouwnde Algemerno Vnrgadering 
door de keuze van ren tP Amstenhm wonentl lid, zal 
moeten wonlen voorzien. 

Na het bedanken van den Heer HE~NY al· voorzitter, 
waren wij zoo gelukkig ons meüc-be::>tuur::;lid Mr. H. P. U. 
Qu.a.cK bereid te vinden zich tijMlijk met het voorzitter· 
schap te belasten. 

Volgens roo.'ter trc<len dit jaar af, üo Heen•n: 1fr. J. E. 
1-IE.-NY, Jhr. J . A. VA~ KRET:>Cmr.a.rt VA~ Vrm~, A. 8 . V.\N 

REESEMA en Prof. Mr . .J. DE LouTER, die echter horkie~Jmar zijn. 
liet Bustuur is door de dit jaar geloden vurlioZC'll z>ntu.r 

getroffen. De Reeren DE BEAUFOHT, SPRUYT en IlENNY, 

hebben gedurende tal van jaren oen werkz<tnm aandeel 
grmomen in de verrichtingen nnzor Vcrecniging. Eor::>t
genomndl' wa::; ::;ctlert de oprid1ting lid. van hut Bestuur, 
üat aan 7.ijn wannn holang::>tulling in on::> :-:;treven, gr}ltt<lnl 
aan zijn helder oonleel en uitgel.Jreide keuni:-;, gronto 
kracht ontleende. Dat wij echter op don steun en modo-
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werking van den IlPrr DE BEAUFOBT kunnen blijven rrkenf'n 
i!:l ~t·der! zijn aftrr'rkn r 't>lls 111e r dan enne< ]IP\'C.'tigd, Pl1 

w Jnlt dllor om; dankhaar c•rkond. 
De Heor IlENXY wercl in Augustus 188:3 tot testuurslid 

gekozen en had sedert 1886 onafgebroken zitting in het 
Bureau, eerst al::; penningmee::;ter en na 1Ln.rt 1806 alti 
voorzitter. Uit lwt feit, dat hij bereid werd gevomkn 
lid van het Be:>tuur te blijven, kan blijken: dat zijn 
l1elang~l0lling niet b verflauwd. \Vij hopen <lrn Heer 
IIE~NY llOg bngt'll tiJd in ons mhl<lun te zien. 

Dat. wij in het ~l.f!Tt'den van Prof. Dr. C. B. ;'PIWYT h(·t 
zwaar~tr. verlit's zien, dat onze Vereenigin"' in lang •n tijd 
heeft getroffen, zal wel geen verwondering wekken. 

, 'edort 188-1 maakte Prof. , PIWYT doel uit van het 
Be::>tuur, waarin hij sedert 1SSH tle functie van .·ecretaris 
vervulde. Nagenoeg alles wat in dieli tijd door do Yer· 
ecniging i:::; verricht tiraagt 1len stempel van zijn oe<; st: 
hij was de drijfkrae;ht van onze werkzaamheid. ~\an hem, 
in de nllerecr:>te plaats i.' het tl~ dankPn, dat de V crecni"ing 
zich lweft kunneu ontwikkelen tot wat :~,ij than,. is. 

Het was Prof. , PRUY'l' die op de juiste oogenblikk'n 
tle a.anchtcht van 't publiek op ons strevt'n wist te ve 'tigen 
en die voor de Vcrecniging, iloor woord en geschrift, lle 
belnngsl clling hoeft wet ·n te wekken, die haar do noodign 
levenskracht Vl'l'~chaftt ·. Gedurende zijn :-;ce;retariaat klom 
lwt lodtmtal \'<Lil 270 tot ongoVCl'l' 1800. Aan Prof. , PRUYT 

komt d eer toe den wrrkkring ller Yoreeniging op Z•IO

tlanigon voet te hebben gr'n•gehl: thtt zij hHt karakter 
•lrnagt van O('l1l blijvcndr nrgauis:üie. 011 den gromblag 
waarop :~,ij th;tn::> rust: kan wonl•·n voortgPIJnuwd, de 
rit.:ht.ing ·waarin wij mlleb'n l1lijn:n wr•rk n i.' ons door 
:-iPnt'YT aange\\'f'Zt'II; hij het'ft gozoq:~,l tlat met zijn aftreden 
dt• z:tak, wnarvnor hij mul zon\'i'C'l wannt~' had gestreden, 
nieli znn stvn'<•n. 

Uit d OJWt>ll\'ulg•·IHlt• jmt~-,-,.r:,:la"Pl1 drr Vt•reenidng kan 
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blijken welk een vruchtbare periode in de geschiedenis 
der betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika samen
valt met het secretariaat van. 'PRUYT, hoeveel van hetgeen 
waarvoor door onze Vereeniging werd geijverd en gestreden, 
in dien tijd is tot stand gekomen, en hoe, op de basis van 
art. 1 onzer statuten, thans reeds veel is verricht wat 
van merkbaren invloed moet blijven op het voortbestaan 
en de ver ·terking der banden tusschen Nederland en 
Zuid-Afrika. En al zouden wij nu niet willen trachten ons 
zelven te doen gelooven dat onze Vereeniging tot dat alles 
het initiatief heeft genomen of daaraan den stoot heeft 
gegeven, toch mogen wij het evenmin aan louter toeval 
toeschrijven dat langzamerhand zooveel, waarvan zij de 
bevordering of den steun in haar programma had opge
nomen, tot werkelijkheid i::; geworden; in ieder geval 
bestaat er reden om ons daarover hartelijk te verheugen. 

Waar men vroeger hier te lande slechts zelden over 
Zuid-Afrika boorde sprekeu, ja, menigeen op zijn best 
bekend was met het bestaan van een nog Hollandsch 
sprekende boerenbevolking in dat deel der wereld, daar 
ontmoet men thans slechts weinigen die ginds niet eenig 
persoonlijk belang hebben of door bloedverwantschap of 
vriendschap tot Zuid-Afrika in betrekking staan. Geen 
Nec1erlanc1sche courant, die thans een rubriek ,;Zuid-Afrika" 
kan ontberen, of die niet door wekelijksc;be particuliere 
correspondentie de belangstelling zijner lezers omtrent dat 
werelddeel moet bevredigen. 

Het steeds toenemen der 1Jetrekkingen heeft de vesti
ging van een Nec1erlandsch Consulaat-Generaal te Pretoria 
en "Kaapstad als Yanzelf doen tot standkomen, een belang 
dat door onze Vereeniging van den aanvang af met warmte 
is bepleit. De Nederlandse-he ondernemingsgeest was aan
vankelijk niet gelukkig waar zij trachtte zich te bewegen 
op het gebied der Zuid-Afi:ikaansche nijverbeid; toch kan 
er than met voldoening op worden gewezen, dat de 
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grootste onderneming in de Zuid-Afrikaan che Republiek 
in Nederlandsche handen is, terwijl daarnevens ook ver
schillende andere N ederland::;che ondernemingen met eere 
worden genoemd. 

Het onderwijs van de Hollandsch spn~kende bevolking 
in Zuid-Afrika, dat steeds een voorwerp van de levendigste 
llelang::;telling voor onze Vereeniging was, is, onder he· 
kwame leiding, tot een boogen trap van ontwikkeling 
gekomen en beeft een Holla.od:-;ch karakter behouden. 
ondanks de moeielijkbeden waarmede onze taal te worstelen 
he ft bij den toenemenden invloed van andere elementen. 

Zuid-Afrikaanscbe jongelit~den gevoelen behoefte aan een 
wetenr>chappelijke OtJleiding in Nederland, en de overtuiging 
wint bier meer en méer vehl dat de belemmeringen, die 
zij nu nog ondervinden bij c1en toegang tot onze inrich· 
tingen van Hooger Onderwij~, moeten wegvallen. 

De beweging voor de in tandhouding van het Hollandscb 
als voertuig der gedachte, die zijn ontstaan vinàr; in den 
strijd welke die taal in Zuid-Afrika en Zuid Nedmlan<l 
tegen andere talen beeft te voeren, breidt zich meer en 
meer uit uit en vindt krachtige kampvechter~. 

Kortom overal speuren wij leYen om ons heen op het 
g01Jied waarop onze Vereeniging aanvankelijk dr eerste 
schreden zette. Er is niet vergeefs geleefd, gearbeid en 
gestreden . Dikwijl::; waren het slechts los e gedachten door 
de Vereeniging of bare woordvoerilers in de per· geuit, 
die door anderen werden opgevat en uitgewerkt; enkele 
malen riep bet initiatief der Vereen i ging een th:tns bloeiende 
inst,eEing in 't leven. 

Vooral wanneer wij den blik in eigen kring ,;laan, dnn 
zien wij dat de in tellingen, die direct of indirect de uit
vloeisel:; zijn van bet streven on;~,er Vereeniging md de 
beperkte midllclen die haar ten dienste staan, op nuchtbare 
wijze vverkzaam zijn. \Yij denken bierbij nan het .... tudie
fonds, aan het Tualfonds, aan het werk der Emigratie mot da 
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Voon;chothank, ook aan d<1 ~choolbihliothokm in /jui<l-Afrika 
tlonr de V CHl<·niging gf'Nt! •u rul en geVOt •d, :utll (lf: l>andt·n 
die gelegd zUn tus:schcn N e<lerlnml en bet Departellll'llt Yan 
OnJerwij8 in de Zuid-Afrikaansche Republiek, do uitzending 
van onderwijzer8 en de samenstolling van leerboeken. 

Aan dit alles is in de een;te plaat8 de naam van SPIWYT 

onaf:;cheidelijk verbonden; bet waren voor het mecrmHl<'!'l 
zijne denkbeelden, die door zijn werkkracht en koest<·rt1!ltl<' 
zorgen tot ontwikkeling en rijphuitl zijn gebracht. 

I~ het wonder dat het Be::;tuur het befm~aan van 
SPlWYT ten zeerste betreurt, waar hij nog zoo rwmlig 
>va~ in bet ruime veld van werkzaamheid, dat Y.ijn g<•est 
voor onze Vereeniging heeft gesebapen ? 

In brt vorige verslag ontvouwde hij zplf de rede u en, dit' 
hem noodzaakten te scheiden van een werkkring, die hom 
dierbaar was geworden en waaraan hU 12 jaren VtUl ~t,ijn 

leven had gewijd; wij helJl)(m die re<lenen moeten lJntn·u
ren maar tegelijk eer1Ji0digen; wij ht;bhon begrcp<'ll <lat 
<lc wijze waarop hij zijn t<tak opvatte, niet \\·its in owr· 
een~temming te brengen met de vervulling zij nor tunl.Jts-
1Jezighetlen en in 't onvcrmijuelijke heblJen wij mot·tun 
berusten. Wij achten ons echter gelukkig, dat Prof. SPHl'Y'l' 

het Eerelidmaatschap van hot Bc~tuur her ft. muwn<tr<l, dat 
hum in tle jongste Algomeene Vergalloring wunl nangehodt•JJ. 
Hij bf'eft üaarlloor gt'toorHl zijn botrekking telt OJIZD Vt·r
''crriging niet te willen nt:-;nij,len, en aan lwt Bestuur 
hlijft de krachtige steun van zijn grootn ervaring ('11 jnist 
iuzi<·ht YerzHkenl. Meonnalf'n geiluremlo tlit jtt<tl' ll:ttlilt•n 
wij gelegenheid dit grontc voorrecht op prijs te stt•llen . 

In 1le volgen<le rubrieken van dit verslag znl U lJiijkPn, 
<lat t'I' voor onze Vereeniging nog stoedH een taak i~ weg
gelegd. Het voorbechl V<tn SPRun, de wijze waarop hij 
sked~ het doPl voor oogen hield en dit stap \'1101' stap 
nutler kwm11, niet door dwingen, maar door np 't.; jnistt· 
oogc:nhlik te hantlel1·n en gebruik te Dlltkon van ~>Ik<' 
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gnm.:ti~n omsbmdighmtl, zulkn hC't rkht,·noer hlijwn 
volgen" \\'t'lk I11·L Hr• ·tnnr, ht·Innt•tlürd tlonr 't \·erkn•!!:<"ll 
re~ultaat., op tl<:n in"e::;lagen weg dt•nkt voort te gaan. 

Daartoe stellu on;; het vertrouwen der Leden in staat! 

In het aantal on7.er correspondenten kwam dit jaar 
gr•eu vcrawlering en ook omtr nt de van hen ontvan!.!<'H 
ll1tJtlfldcf•lingcn valt niets llijzon<lrr~ te v~>nneldcn. 

1fot de Iloeren I<' •• J. Dmn~L.\ NtEUWExm·r:-: <'n D. II. 111: 

\V.\.u, C'onsub-Ucncraal tler Nederlandt·n te Pretoria c11 

te KaapstaJ, Olll1erhielrl n wij een vrij levendige ln·it•f
wissnli.ng over ver~chillende behmgen en UL'Ze Heen n, 
of~dwon in geen lJotrnkking tot onze Vereeniging smanrlt', 
waren Hteeus zoo beleofd. ons de mee~t uitvoerige inlich
tingen te geven of van advies te dienen. \Yij :--tellen 
don \'tlll diu zijde ontvangen steun op hoogen prij · Pil 

llntuigun hun tlaarvnor onzen welo::emeendcn dank. 
Do Heer li., '. J. ilL\.AN, Consul-Generaal der Nedr•rlanr1l'l1 

tP Londen was ons op de m est welwillt'IHle wijze hr.
hulpzn~tm bij het verkrijgen Y<tn ver::·whilh ntlP offideelo 
w~gPvcns . Ook hPm zij daarvoor onzen dank gellracht. 

Hot aanl<ü onzer lcdc•n in Xodorhtnd en andere hl!Hlen 
buiton Z.uiJ-. .\frika, tlttt np 1 ~1Pi 1807 17!17 lH·droe~, wr
mc•t•ruPrde met 1;:} tlol'h <loor llVcrlijdcn Pil lJ •danken war ·n 
wij gvnootlzankt 1!1:) van tk lij~t to schrappPn1 zondat 
Janrop thans nog 1GG0 ntunt·n voorkonwiL 

Opgeridtt ondr·r den dmn:'.!; van opwl'll 'lltlu ~Ylll)'athit' 
en lwwondering hij gelegenhuid van den roemrijken nnaf
lmnkf!lijkhl'ill::;krijg der Tr<msv<tler:-; in löS1, aanzienlijk 
uitgul!rnitl onder tl''!l invloml van nieuwe nwmruchtign 
1la11Pu, blijken van lllucil en IHHtfhankelijkheidszin in th 
.lmnmridagl!ll vnn 1 !Jti, s<'hijnt het, nu <1o strijd om ltPt 
ht•:·daan f•n hr·t h h md tl1•r z•lf~tam1ighr id, door tl• 
13ot n·n s<•rlert t'Plli"i'll tijd OJ! nlind<·r hlrJ''dig•l wijze \\'11rtlt 
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gevnArd, dat onze Vereeniging zich een gaandeweg vrr
mhHlerenrle belangstelling zal moeten laten welgovallrn. 

De uitzending der quitantie van de contributie voor het 
lidmaatschap gaf aan velen aanleiding rlaarvoor tegen het 
nifm we boekjaar te bedanken. 

Het kan zijn dat de stilte waarin wij om; werk ver
richten en de geringe ophef die wij er van maken, aan 
velen den imlruk geeft dat \Vij niets uitrkhten, en dat zij 
meonen on::j daarom hunnen ::;teun te kunnen outhouden; 
wanneer men de uitingen onzer werkzaambeid zoekt in · 
het houden van Yergadelingen, voordrachten en lezingen of 
bet Yerspreiden van geschriften, clan is inderdaad die indruk 
niet geheel onj ui::~t, maar een blik in onze ,-erslagen zal 
de overtuiging geven, rlat de in::;tellingen onzer Vereeniging, 
die zich langzamerhanü hebben gevormrl, voortdurend 
werkzaam zijn, en dat vooral die instellingen den geldelijken 
steun der leden niet kunnen ontberen. 

Ook kan het zijn, dat velen, misleid door de geruchten 
Yttrl de onmetelijke schatten in Transvaal gevonden en 
den bloeienden toestand van 's Lands schatkist, van oor
deel zijn, dat nü die Tramwalers wel \'Oor zich ?.elven 
kunnen zorgen. Aan dezulken antwoorden wij, dat hoe 
meer de welvaart in Zuid-Afrika toeneemt, hoe grootm 
de instrooming van vreemde elementen en hoe kleiner cle 
kans wordt voor den Hollandsehen inYloed om zich staande 
te houélen. De aimsluiting bij een wereld volk is in staat 
een groote aantrekkingskracht uit te oefenen, en zeer vPlen 
beseffen niet aan welk gevaar zij, door daaraan toe te 
geven, hnn onafhankelijkheid hlootstellen. Wordt nu van 
den anderen kant niets geè.ann en wordt bot vasthouden 
aan de Hollanclsche taal niet door allerlei middelen eenigs
zins gemakkelijk gemaakt, clan is er veel kans, chtt hot
gePn gewonnen was, weer verloren gaat, en is eenmaal 
het Hollandsch als taal uit Zuid-Afrika verdrongen, 
dan is er slechts weinig noodig om de in de laatste 
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jaren hernieuwde handen met Nederland we•lur geheel te 
verbroken; daarbij zal niet alleen Zuid-Afrika maar ook on· 
Nederland zich in niet geringe mate hebben te beklagen. 

Moge men dus wel begrijpen, dat waar wij werken 
voor J:juid-Afrika, wij tegelijk eAn specifiek • • r.derland~ch 
belang op 't oog hebben. 

\Vij zouden het bPtreuren, indien wU moe:-;ten l50n:ta
teeren, dat alloen ro•'mrucbtigc gebeurteui~~en, waarhij 
het onafhankelijk volksbe:-;tan.n der Holls,ndsche Boeren 
in Zuid-Afrika op het spel staat, in ~taat znudeu zijn de 
belang 'tnlling voor hen op k wekken rm red;une Your 
onze Veret'niging te mak11n, en ongaarne herhalen wij hit>r 
de roods zoo yoolvul<lig ton npzir:hte van J:juid Ati"ika 
geuite klncbt, dat in .~.redcrland de ;-;ympathic voor de 
;;;tamgenooten eindigt, mndra men in de gelegenheid wordt 
ge~teld deze door dètden te tooneu . 

Wij tlnen daarom nogmaal;;; een beroep up ëtl degenen, 
die met ons van meening zijn dat het voortbe;;;taan onzer 
Vereeniging moet worden Yerzekerd en wekken hen op, 
ieder in ;~,ijn krill"', te trachten ons ledental eenig;;;zin · 
uit tP. l1rei•len. D<! t;Ontributio van .f 8.- per jaar kan 
daarvoor gpen helnt:-ml zijn <~11 wi.i geluuYPn alt~jd nog 
dat velen b0reid ;~,ullr.n wordon gr'vondun <lezu kleine 
bijdr<1ge voor een mo bij uitstek nationale zaak te ofl'eren 
indien zij ::;le<.:h ts met het doel onzer V ereeniging en de 
miduelen, waarmeue wij dat tmchten te lwreiken: be
kend z:ijn . 

Ten einde onzen luden, die in hun omgeving tot toe
treding tut het li<lmaat'chap zouden willen opwekken, 
een gemakkelijk overlicht te geven van de leden in de 
plaat~ hunner inwoning, hebben wij, in afwijkin~ van 
de tot dusverre go\·olg•le gewoonte, in de naamlij ·t de 
leden naar hun woonplaat::; gemng::;t;hikt. 'NU vertrouwen 
dat hel ontbreken van vele namen daardoor beter in 
't oog zal \ allt•IJ. 
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Ook is het Wtlllicht goed nog eens te herinneren aa.n 
de opwekking, die in Januari 1896 door ons Bestuur tot 
het ederlandscha volk werd gericht I), waarvan de inhoud 
nog volkomen op den tegenwoordigen toestand toepat:l
selijk i . Indien sommige onzer leden in de gelegenheid 
mochten zijn daarvan alsnog exemplaren te verspreid n, 
dan zullen die op aanvrage door den Secretaris worden 
t.oegezonden. Ook van dit verslag zullen desverlangd 
g&arne meer exemplaren worden verstrekt. 

De ledenlijst voor Zuid-Afrika nemoo wij onveranderd 
uit het vorige verslag over, hoewel ongetwijfeld daarin 

onjuistheden voorkomen. Onder verwijzing naar het
geen daaromtrent in onze beide vorige jaarverslagen is 
gezegd, deelelll wij thans mede dat, nu wij wederom geen 
~ven va.n onze correspondenten ontvingen, wij de 
regeling dezer aa.ngelegenà.eid ter band .zu.Uen nemen. 

Af*li",.,.. De afdeeling Rotterdam, die het jaar met 824 leden 
begon, eindigde met 294. In de onlangs gehouden alge
meene vergadering trad de Heer H. J. MmmKAliP VAN 
EKBDEN af als secretaris en als bestuurslid, wa&rn& het 
Bestuur uit zijn midden de Heer P. C. VA TRAA tot 
seor&t&ris verkoos ; de Heer A. s. vAN REESEXA bleef 
het voorzitterschap bekleeden. 

Volgens het in diezelfde vergadering uitgebracht varslag 
hield de afdeeüng in het jaar 1897 geen andere bijeen
komsten, doch bepaalden zich hare werkzaamheden voor· 
namelijk 1lot W gev-en van inlichtingen over Zûi-.A.frika 
aan ~ die derwaarts lftmscb.tlen te ~ 

De Haa.rlemscbe afQeeling telt tbans 68 ~. In baar 
Bestuur kwam geen veraoderi.Qg. Deze &fdeeling hield 
QP 20 Jan. 1898 een ped besoohte verga.àerin.g met 
introductie. :aarin de Heer D. R. VAN U RX, secretat · 

1) A~ als Bijlage VII, Verslag 189ö/1896, bldz. 100. 
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van ons lnfonna lie-lmreau, een voordrat:h~ hield over 
;,l~llligraLÏL' ", die, naar tle secretari:,; on:-:; 111ed •th:el t, met 
\H1langstdling wenl aangehoonl. 

IleL 1 ·tlental der nog JJ~;,::;taande .·Ludt•nteu-atileeliu~un 

Luid •u en Am::>lt~rthun lllt•ei' nagenoeg ::;lationair. Enkele 
kdeii llidden, na voltooiing hunner ::>Ludies, op lid tler 
tddcding"n te zijn, doch IJleven on::; als alg meen litl 
t,wtrnn w ; de opengevallen plaat::; ·n in tlt• alllt• Jin"ell 
wenlt•n vrij wd dour niuuwu leden aangevuld. 

In de Desturen dezer aJLluuliug •n kwam geen VC'mnll ·ring. 

Van onze andt•re afdeeliugell kunnen wij tuL onzen 
st dj t u iet::; awdeduelen, daar wij van de ~ •crdari~.·~ 11 

gt•en lJeriehtt•n kregen. Du namen tier letJen thtarvan 
h1ijven echter in uuze algemuene lij::;t vuruwltl. Do De::;luren 
tler atûeolingen zijn vermeld in Bijlage VIII. 

In de Algemuene Vt•rgt\tlering van 1U Juni 1 !17 lmtcht 
de <.:Olllllti::;sie voor heL na%ien d<·r Hekeniug ('1\ Ver
all twourding van dun lJeimingmec::;tt·r u ver 1ö9(i/U7 !Jij 
montle van fn. !.. ~ L llE Jo. -o • 'ciioUWBNUUIW ver ht6 
uit, en :;,Lelde voor een en ander, onder tla.nkh ·i ui~ing 
aan d<m vonningm 't\ ·ter, go ·d te keuren, met welk 
voorstel de vergadering zich vureenigde. 

In diezelfllc vergadering worden de Hoeren Du. 11. 
BurWER C:~.~., Mu. W . JoNKER en \V. J . GEERTSEMA uitge
noodigtl om de commissie te vormen, die zich zaltelasten 
met het nazien der rukening en verantwoording van den 
penningmeester over 1 97/9 ', terwijl, om als plaa.tsYer
vangende leden dier commissic op te tred ·n, werden 
uitgenoodigd de Heeren : PRoP. DR. C. B . SPIWY1', MR. 
F. A. EGGEn· '11 Mn. P. \V. DE KoNlYG . 

Al dezu Het'Hlll hublJen hunne Jwnueming a.am aan!. 
In afwijking van d 11 tut du::;verre gu olgd 'll rugd 
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drukken wij de rekening en verantwoording van 1897/98 
met een toelichting van den penningmeester, als Bijlage I, 
achter dit verslag af. Wij meenen dat hieraan meer 
waarde is te hechten dan aan het "budget" dat wij tot 
dusverre publiceerden, te meer daar de begeleidende be
schouwingen onze leden toch in staat stellen te beoordeelen 
wat in het volgende jaar onze uitgaven ongeveer zullen 
zijn. Bij een raming der inkomsten speelt de post "Con
tributies en giften" een groote rol, en het feit dat die 
post telken jare kleiner wordt dwingt ons tot groote 
behoedzaamheid in onze uitgaven. 

De Regeeringen der Zuid-Afrikaansche RelJUbliek en van 
den Oranje Vrijstaat verblijdden ons ook dit jaar weder 
met een subsidie van ft 100 reSll· ft 50. Voor dit blijk 
van waardeering van ons werk zij het ons vergund 
hier nogmaals openlijk onzen hartelijken dank uit te 
spreken. 

Taalfonds. Over het Taalfonds tot behoud en bevordering van het 

Informatie 
Bureau en 

Voorscholbanh 
u oor 

Zuid Afriha. 

Hollandsch als Volkstaal in de Boeren·Republieken van 
Z uid-Afrika, vindt men eenige mededeelingen in het 
verslag over 1897, dat wij, ingevolge art. 9 van het 
Reglement, van heL Bestuur dier Stichting ontvingen, 
en als Bijlage II bier achter laten volgen. 

Het verslag onzer Emigratie Commis ·ie nemen wij op 
als Bijlage liL 

Behalve over de verrichtingen der Commi::>sie en de 
werking van het Informatiebureau, wordt daarin met een 
enkel woord gesproken van de hulp dit jaar ontvangen 
van de dame ·-correspondenten der Vereeniging tot Behar
tiging der Belangen van Jonge Meisjes. 

Deze steun, die door de Emigratie-commissie terecht op 
hoogen prijs wordt gesteld, was het uitvloeisel van een 
aangename uriefwü-:seling Lus::;dlen onzen seL-retaris en de 

.. 
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Presidente van genoemdo Vereeniging, Jonkvrouw C. Th. B. 
Barone. se VAN LYNDEX te Utrecht, die zich tot hem had ge
wend met de vraag lwe t • voorkomen dac jonge meisje ' 
door verkeerde voorstellingen naar de Zuid-Ati'ikaansche 
Republiek zouden worden gelokt, en hoe te zorgen, dat ~ij 
daar aangekomen niet in verkeerde handen vallen. Hier
tegen te waken is het hoofddoel dier Yereeniging, die de 
Nederlandscha afdeeling vormt van de bekende interna
tionale Vereeniging "L'amie de la jeune fille", wier 
hoofr1zetel te ParijK is gevestigd. 

Ofschoon wij geeu aan ·prak >lijkheid op on::> kunnen 
nemen voor den verelPren loopbaan der meisje', die door 
onze bemiddeling of met behullJ der Voorschotbank 
emigreeren, zoo mochten wij toch doen uitkomen dat onze 
organisatie alle aanleiding geeft om te verwachten dat 
de meisjes m Zuid-..à.frika goerl tereebt komen, en dat 
wij, voor 't geval dat meisjes, op grond van uit Afrika 
ontvangen aanbiotlingen, tut de emigratie zouden willen 
be. ·luiten , in staa.t zijn betrouwbare informatiën te 
geven wanneer men die verlangt, zoo noodig t1oor eerst 
aan onze corre ·pondenten in ZuirLUrika te schrijven. 
Daar verder tot het doel dier Yereeniging ook behoort het 
goven van inlidttingen en het trachten aëU1 de meisjes 
betrokkingen te bezorgen, kon daarin een aanknooping ·
punt tot sanPnwerkioo- met onze Emigratie·(;Ommissie 
gemakkelijk worden gevonden. Ook hehben wij ons 
bereid verkla.anl zooveel mogelijk tot het eerstgenoemde 
streven der Verceniging te willen metlewerken, door 
do.· verlangd aan bet Bestuur onze bemiddeling te Yerleenen, 
waur het zich in Zuid-Afrika tot per onen of lichamen 
zou willen wenden , om een wakend oog op het zedelijk 
welzijn der mei~ je:-; te houden . 

Hot Bm;tuur hl!eft daarop besloten met ons ::;amen te 
werkc~n waar tlit mogolijk \V<t'', en gaf ons te kennen 
dat wij ons :-;tr,l·ds tot t1e in verHdlillC'mlo plaat::>tm Yan 

;1 
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ons land gevestigdo dames-correspondenten konden wenden, 
wn.nncrr \Yij inli<:ht ingon YC'rlangcten over diPnHtllotl•'n of 
andere vrou wnn on mt>isjPH1 die zich bij onH ln f'ornltttio
bureau ha.dden aangemeld. lliervan werd reeth.; lwrhaaldc
lijk gebruik gemaakt. 

Wij maken opzettelijk r:enigszins uitvoerig melding van 
tlit voorbeeld van samenwerking tusschen ons Informatie
bureau en een buiten ons staande vorceniging, omdnt 
dit wellicht aanleiding zou kunnen geven, dat ook aJHlcre 
lichamen, genootschappAn of vcrrrnigingen die, zich ten 
dnRl stellen vrouwen Pn meisjPs ,-oort te helpen, mot ons 
in rPlatie zomlen willen treden, hetgren wij hoogst wenHelle
lijk zouden achten. 

Van het venüag van !le Voorsc:hotbank voor Znitl-.\ frilm, 
aan hare mmdeelhonder::'\1 gcvnn wij een afdruk in Bijlage I V. 

\Yij mogPn niet nalaten met voldoening te wijzen op 
!10 gnm;tige rrsnltaten door 1luze stichting in het twretk 
jaar van haar bestaan vcrkwgrm, die de boeking van oe~ 
klein winsthe•lrag mogt'lijk mak0n. Uit de grn'geltlA afbe
taling van vonr:-;chnttPn blijkt tod1, 1ht de JH>l':-1011!'11 1 nan 
wi~> fi.nantieele hulp Wf'TÜ vcrleenr1, clozo volkomr.n waard 
zijn niet allern, maar ook, 1lat zij rr in mociltt•n 8lagen, 
zich in Zuid-Afrika eun werkkring tr vnrovNen, di" hun 
in :-~taat stoltle spoPllig hunnu gohll'lijke wrplichtingt\ll na 
tr· komr'1, zoodat elP Yoor:-;chnthank nog Hh'chts rt•n !"·llk1·k 
mnnJ, f'll wd WPgens<rv<'rlijtlen, g<'11111ik lwhopfdP tt•nmk<'n 
van haar recht om de borgen aan te :-~pn~ken . 

Ten slotte mcmwn wij onzen leden ger,n nnt1ienst tn 
doPn, clnor in Bijlago V uittrrksols t<' gPVPn, uit !l•· 
Consulaire Verslagen over hot jaar 18()(), voor znnwr 
!laarin nvt•r do emigm tin naar Zuid-Afrika wordt g<'h::tn!ll'ld. 

Yoor ]Y·n, <lio mocht!·n wrhlllgon 1le hoogst lwlan~rijkt• 
\" r:-;ln"<'ll \'<tll onzt• C"nsuls-C:r·nl'raal to Pn•t11rin <'11 to 
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Kaapstad in hun grheel te kennen, kunnen wij verwijr.en 
naar N°~ . !13 nn 47 van de Consulaire Versla.fJen en Berichten, 
nilg:rgnvr.n OJ) last van liet ~1inisü·ric van Buit<'nlandRt:hf:l 
/'.ahn llij .J. lT. DI' BussY te Amsterdam, ltij welk0 firma 
afwntlerlijke afle\·eringen, zouver voorhand<·n, trgen;; cts. 
per vol van acht bladzijden, verkrijgbaar ;~,ijn. 

Vn.n deze Vereeniging ontvingen wij een schrijven Yan 
17 September 1807, 'rnnrbij de Wf'nsch wcnl uitgc~prnk0n 
tot mcór aansluiting c•n samen\Yrrking met ons. 

.Artnleic1ing bwrLoe lm<ldcn vonrnamrlijk gPgf'VCU de• 
onvoldoendo re>mltaten, die de emigratie oplewrdP, P-11 het 
nog ])ij voortduring aan komen Yan pcn.;onen, <1ie door 
on botrouw ham i nli eh tingen of hedri ognlij kc voorspit •g('· 
lingen misleid, in Zuid-Afrika n'rl tcleun.;tr:lling ondc·r
vonclen. 

Overtuigd als wij r.ijn V<tn dr dringenc1e nnouznkelijkhci<l 
om, vooral op het punt van emigratie, r.oovrcl mogelijk 
uit ?.;ni<1-Afrik:a bij voortduring te worden voorgelicht, 
hehhcn wij dankbaar <1en ons door deze Verceniging van 
landgonooton en owl-landgenooten aangeboden ::;toun aan
vaard. Bij schrijvon van ~2 Octoher gawn wij aan lwt 
BcHtuur onze groote ingr.nomnnheitl mot het geopperde 
den kl>er.ld te kemwn, en werd door ons uitYoerig uit<•en
grzct op welke ·wijze wij ons Yoorsteldcn dat het beoogcle 
(1of'l het best te lJPreiken zou zijn. 

Wij deeld<'n alR onze mecning mede dn.t onze Emigmti<•· 
Commissic met haar Informatir-Buroau, zooals die cclert het 
vorige jaar _is g<'organiseerd, een goeden grondslag oplcvcnle 
om op voort te houwen, en dat dr Nedcrlandsche Ycr
eoniginq in Zui<l-Afrika, die te Pretoria en Johannesburg 
in hare Kamers van Navraag een soortg-:lijke in.telling 
hezit, vennoodolijk in staat zou zijn ook voor Zuid-Afrika 
een organisatie in 't lf'ycn to roepen, die aldaar de gc
gm·rn:-l omtrent <1<' <'llligrntic mu knnnr:n vcnmmc•l<'n, en 
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waarbij alle correspondentie met Nederland over dit 
onderwerp, door één centraal orgaan zou kunnen worden 
gevoerd, terwijl die correspondentie uitsluitend zou moeten 
worden gericht tot onzen Secretaris; hierdoor alleen zou 
misverstand, uit tegenstrijdige berichten ontstaande, kun
nen worden voorkomen. 

Ten slotte spraken wij het vertrouwen uit dat ook op 
ander gebied samenwerking tusschen onze beide Veree
nigingan goede vruchten zou kunnen dragen, terwijl door 
meer aanraking de mogelijkheid daartoe wel van zelf 
zou blijken. 

Wij hadden de voldoening reeds bij schrijven van 17 
November van den Secretaris der Ned. Vereenigiog, den 
Heer EvERT J. VAN GoRKOM, diens persoonlijke instemming 
met onze denkbeelden te mogen vernemen en de mede
deeling te ontvangen dat onze voorstellen in de eerst
volgende vergadering van het Hoofdbestuur zouden worden 
ter t::tfol gebracht. 

Deze Vergadering had pla::tts op den 29qten Januari jl. 
en daarin werd, geheel in den geest van ons voorstel, een 
regeling ontworpen voor het verschaffen van inlichtingen 
omtrent de emigratie. In verband met onze bestaande 
relatiën en de door ons aangegane verbintenissen, waarbij 
wij van de hulp van andere personen gelJruik maakten, 
en waarbij tevens de belangen van de Voorschotbank voor 
Zuid-Afrika waren in 't oog gehouden, konden wij nog 
niet onmiddellijk overgaan tot de definitieve aanvaarding 
der aangeboden medewerking op de daaraan verbonden 
voorwaarden, en waren de onr1erhandeliogen met partijen 
daaromtrent op 't einde van 't boekjaar nog in gang. 
Het tijdroovende van de briefwisseling met Zuid-Afrika 
was oorzaak dat de zaak niet zoo spoedig haar beslag 
kreAg als wij wel zouden helJben gewem;cht. Wij zijn 
echter overtuigd dat, bLi de wederzijds gebleken lust tot 
samenwerking, overeenstemming zal worden verkregen. 
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Van een hechteren band tusschen de Kederlandsche 
V reeniging in Zuid-Afrika. en onze Vereenigmg stellen 
wij ons veel goeds voor. 

Op de voorwaarden vermeld in de voorrede van onzen 
catalogu. ·, hadden wij dit jaar boeken uit te zenden voor 
8 bibliotheken, waarvan vier in de Zuid-Afrikaan che 
H.epubliek : te Pretoria (twee), Vrijheid en Zeeru ·t; een 
in den Oranje Vrijstaat: te Vredefort; en drie in de 
Kaapkolonie: te Calitzdorp, Burgersdorp en .. tellenbosch. 
Met inbegrip der kosten van vracht, emballage, enz., 
waren onze gezamenlijke uitgaven voor deze zenJingen 
f 1122.85 tegen f 96G,87 5 in het vorige jaar. 

Wij achten het, in verband met het doel om::er Verecni
ging, van veel belang dat wij bij voortduring de voor
waarden van onzen catalogus zullen kunnen handhaYen, 
waarb~j wij onze boeken voor de helft Yan den winkelprijs 
leveren, en koe teren cle hoop llat de daaraan verbonden 
uitgaven op den duur niet te bezwarend voor onze ka· 
zullen blijken . 

Van goed onderrichte zijde kwam ons ter oore dat 
nadat de Heer F. W . REITZ, Oud-President van den Oranje 
Vrijstaat, te Pretoiia. een voordracht had gehouden ovf'r 
Willem den Z·wijger er kans bestond aldaar belangstelling 
te wekken voor lectuur betreffende de ge ·chiedenit-i van 

ederland. Door den Heer REr1'Z was bij die gelegenheid 
de wenscb uitge proken, dat ieder Afrikaner MoTLEY's 
werk: "Rise of the Dukh Republic" zou lezen, hetwelk de 
geschiedenis behandelt van den strijd van een klein volk 
tegen de O\'erheer chin~ van een grooten en machtigen 
staat en de groote volbarding be chr~ift, waarmede de 
Hollanders dien ongelijken strijd hebben gevoerd. 

W ij hebben ons den geg ven wenk ten nutte gemaakt 
en van den uitgever van rle Holland~che volksuitgave in 
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B ueelen, vertaling van Dr. R\KilULJL:EN VAN DEN BRlNK~ 

een tiental exemplaren tegen vorminL1erden prij:; aange
kocht, ton einde die, na gebonden te zijn, zonder winHt 
in Zuid-Afrika in den bandel te brengen. Mocht ue 
verkoop slagen, dan zullen wij voortgaan op dezelfde wijze 
nog meer exemplaren te vers1•reiden. 

Het resultaat is ons tot dn:werre nog niet heken11. 
liet . ·preekt van 7.elf Jat wij ten behoeYe der bibliotheken 

het ·werk beschikbaar stellen OlJ ue gewone voorwuanleu, 
dus tegen de helft van den prij:-4, dien het ons kost. 

Do nieuwe uitgave van Arr"roN'8 "Ge::~chiedcnh; van 
ZuiL1-Afrika", waarvan wij reed::~ in on:; vorige Vershtg 
melding maakten, heeft thtmH plaat:; govom1en . 

Verder was er dit jaar voor ons geen aanleiding om 
ons met de samen::;telling of uitgttve van hoeken ten 
dien::;te van het onderwijs in Zuid-Afbka, l!ezig te 
houden. 

Wel schreven ·wij aan den SeL:rctari::; van het Departenwnt 
Yan Onderwijs over de l!cwerking van een den1e ~tukje 
der door ons uitgageYen n•kenboekjes, 1vaartoe de samen
steller, de HeE•r J . C. VEHMld.s, zich h<tll bereiel vcrklnan1, 
dod1 uit bet ontvangen antwoord bleek on:; dat hieraan 
geen behoefte meer l!estond, lhnr uoor de Reg ·ering 
11elve oen nieuw rekenboekje zou wonh•n uitgt•gevun, 
samengesteld Lluor een onderwijzer in de Zuid-AfrikaanHelle 
Republiek, dk met de behoefte van het onderwijH daar 
te lande uitteraard beter bekend kon zijn dan de Heer 
VERM.·L\S . 

Het spreekt vanzelf 1lat, waar de organisatie Yan het on Ilor
wijs in de Zuid-Afrikaal\sclle Hepuuli ,k met kracht 1\'0nlt 
voortge7.et, men aldaar meer en meer zelf in zijne behoeften 
zal kunnen voorzien, en Yooml l!ij het :-<amcnstellun van 
lL·erboeken voor het onderwij::; in vakken, die zich moeLen 
aanpassen a<tn de eigenaardigheden van de omgeving, 



Volksliederen
boek. 

23 

zooals zeer zvker lwt g val i.· wet rekenhcJekjt·s voor de 
lagere sd10ul, is het van ~r~~ute waarde dttt die in bet 
lan<l zelf kunnen wonh•n lJ!'werkt. 

Uv erkenning, die in ltul door ow:> omvnn~en 'l:hrijYeu 
wordt uitgesvrohn, daL lu·t rekenhoekju van den lleer 
VEB~L\AH in den tijtl, tltlt heL ver ·checn, YcJor vele ouder
wijzt•rtl l'l'll uitkunu;t wa~, en dan ook in c•nkelejan·n op 
l1ijna allo scholen werd ingtWcct~rJ, uwgo als hPwij::.: ~·t·hlen 
tlttt het werk van llen lle •r Vr-:nM.\A:-;1 zonwel al tle lJe· 
moeiingen van onzu VereenÏ"Îll'' in dezt..': niet zuntl •r vrucht 
zijn "eweest. 

Door Prof. r.\UJ, Fr~ÉI){;J:ICl! WtLS 0)1 het jung:-:;[c> Taal
Cll Lctturkuntlig UUJtgre;,; tu Dunlrccht nau"edrungen u11 

d,~ vcr:-:;prciding in .l:uid-Ati'ilm van het :Ned •rlambclw 
Volksliellerenboek, samengesteld Joor de Heercn DA.-IRL 
DB LANug, Jhr. !Ir. VA.- HIEllSDIJK en Dr. G. Y \LFF on 
uit.gegeven door de Maat ·ehapr,ij tot ... Tut van 't Algemeen 
bij S. 1. V.\K LooY te Am ·t r,lam. 

Lau.tstgenoem<lo firma stelde, op grond van deze aan
bowling, oen tiental e.·emplaren grati;-; te onzer lJe~chikking, 
ten einde het werk ollllor de aamlad1t te brengen van 
persollen in Zuid-Afrika, Lli' iHvloell zouden kunn •n uitoufe
nun up eon meer algcmeenu v•.:r::;prei<lin", of un~ zouden 
kunnen atmwijzcn ho' daartoe op de be;-;tu wijze tu 
geraken. 

\Vïj w;.trun zou "dukki" d' mee:::;t onduhl ~lzinni"o 
hlijk<m van instemming met het dt•nkbL·eld te ontvang '11; 

van ver::;chillende zijdl·n weru de Yer ·preiding van een 
llolland::;ch Lieucrenboek on:,; ttb een der krachtig te 
middel '11 geschetst om do in ·tamlhouding van cle Hol
landsdw Laal to h •lpun bPvonluren · Üt• nadere kl'nnbmaking 
met. h t llOVt•ngt·nuettHlt• \V •rk ~af ec:httn· aanleidiner lnt 

<lo opmerking daL ::;nmntigo dllr daarin vuorko!IH'lltl liedewn 
vo"r dun :0uitl-Al'rikaan:3dwu volk;:;aanl bepaald ungesdiikt 
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waren, terwijl de opname van eenige Afrikaanscbe liederen 
de aantrekkelijkheid van het werk zeer zoude vergrooten 
en een ruime verspreiding sterk in de band werken . 

Wij hebben daarop in beginsel besloten de samen:-;tel
ling van een Holland ·eh Volksliederenboek voor Zui<l
Afrika ter hand te nemen, waarbij met welwillende 
medewerking van de bewerkers van de Nederlandsche 
uitgave, zooveel mogel\jk van deze laatste zal worden 
gebruik gemaakt, terwijl w~j ons ook in Zuid-Afrika van 
de noodige hulp hebben verzekerd, zoowel wat betreft 
voorlichting omtrent betgeen al of niet zal moeten 
worden opgenomen als omtrent de verstrekking van de 
gegevens voor de muzikale bewerking der Afrikaansche 
liederen. 

In een volgend verslag hoven wij de totstandkoming 
van dit belangrijke werk te kunnen mededeelen. 

Tijdschrift. Onder de middelen, die kunnen dienen om de IIollanu:-;che 
taal te :::Jteunen, behoort zeer zeker de uitgave van ee~ 
goed geredigeerd tüd ·chrift, dat rekening houdt met de 
bijzondere eischen van zijn lezers. Onder een groot deel 
van het Hollandsch sprekende publiek in Zuid-Afrika 
moet de lust tot lezen worden opgewekt, en een niet te 
lijvig, in aantrekkolijken vorm uitgegeven maR.ndblad, dat 
onderwerpen, geschikt om de belangstelling gaande te 
maken, behandelt op een wUze, die voor een ieder bevattelijk 
i , kan daartoe veel bijdragen. 

Wij gelooven dat dit door <le redactie en de uitgever:-; 
van "Ons Tijdschrift", dat thaml het derde jaar Yan :;~,ijn 

hestaan is ingegaan, JUist is inge:áen. 
Uit het feit dat - zooals wij van de uitgeYers ver

namen - cle inteekening in Zuirl-Afrika meer en meer 
toeneemt, mag wonlen afgeleiu, dat het daar in den smaak 
valt. Het deed ons echter leed tevens te vernemen dat 
hier t lande door velen het abonnement wordt opgezegd; 
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wij vermoeden <lat de oorzaak daarYan moet worden 
gezocht in de keus der ond~r>verpen, uie, \OOr Afrikaan '<.;he 
lezers geschikt, voor bet Hollan<l.'cbe ]mlJlick min dl r aan
trekkelijk zijn, en hieruit zou rlan blijken, hoe moeielijk 
het is, in él>n tijdt;chritt aan den smaak dor lezen; van 
bei<lo landen te voldoen. 

Met llat grootA bezwam· rekening houuen<le, heeft de 
redactie - naar onze meening terecht - getracht Yoor
namelijk aan de ei::;t:hen <lcr Afrikaansche lezen., toe te 
geven, door meer en meer on<lerwerpen tP kiezen en lite
rarische bijdragen op te nemen, die in Zuid-Afribt met 
genoegen worden gelezen. 

Dat zij, die door de inteckening op "Ons TijdKchrift" 
hier te lande geme nd hadden een werk te ontvangen 
dat hetzelfde leverde ab van een zuiver ~e~lerlandscb 

tijdschrift kon worden Yerwacht, in die Yerwachting teleur
gesteld zijn, kunnen wij ons \erklaren. ho<·wel zulks 
nimmer door de uitgever:-4 i::; voorgespiegeld, llot:h bet zou 
te betreuren zijn al· de steun van het ~-erlerlandbt:he 
publiek daardoor te spoedig aan de bewerkers on~\·iel, 

daar, zooals de Redactie ree<ls zeide in haar Open Brief, 
dien wij in ons vorige ver. lag afdrukten, de leeslust in 
Zuid-Afrika nog moet worden opgewekt e11 zoolang (lPze 
zich niet tot een zekere hoogte heeft ontwikkeld, zou de 
:-:ltrijd om het be taan voor een Holland.-cb tijdschrift \Yel 
eens te zwaar kunnen blijken te zijn. '\\7ij at:bten het 
daarom zeer bevoruerlijk aan de instandhouding van 
't Hollandsch in Zuid-Afrika, indien allen die daarin belang 
::;tellen - en daaronder rekenen wij in de eer. te plaat:-; 
onze leden - dit door inteekening op "Ons Tijdf-H.:hrift" 
doen blijken. Het abonnement is bier te lande f :J.:.>O 
per jaargang; Uit<rCYCr it> ue Hollan(lsch-Afriknansche 
Uitgevers-Maatschap]Jij VIJOrhcon J_~CQUEt> Dt;:-4~E.\V" & Co., 
te Amsterdam en KaapHtad . 
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Tol'l1 in 18%, daartoe aangemoeLligd tlnor het Bc:::;tnnr 
onzer Yereenigiug, tle firma J. li. DJ~ Bu::-;:::;y e<m Tt·tlur
hm<bdlCn Boekhandol te Prutnrin. vestigde, hutgeen reed:-; 
Z<IO langen tijd cun onvurvultle behoefte wet::-; gewee::;t, kon 
niet wonh·n verwnl'ht dat, ongeveer gelijktijdig met ge
noemde firma, nog twee andcn~ N etlerlatHbchu fi rmn'::; hut 
plan znu<leu opvath·n zich al1laar te ve::-;tigr·n. lJat dit i::-; 
ge::;chintl pleit \H;l voor 1le goede verwach tingvn, die ton 
opzichte vnn tlezun tuk van handd -.,,·onkn gekoe::;tcrd, 
maar bij den algemeenon ::;t.ibtand in zaken, >vaanloor 
zil;h het afgeloopen jttttr kunmurkte, rij::;t de vraag of do 
plot:-;elin~ in 't leven geroepen concurrentit>, voor tkw 
jcugtli~e ondernemingen wol 1le mee::;t gewen:-;chte toe:->Ltttlll 
i::;. De ondervinding zal hierop het. antwoord geven. 

Intu:-~::~dll'n is, van on::; stmHlpunt be::;chouwll, het do ·I 
bereikt, do Nederhwd:-:;cho boekbttntlel heeft in de Zuid
Afrikaan:-;che Rel'Uuliok va::~ten voPt gekregen . Van hartt• 
hopen wij, d<tt de ondernemingsgee·st van allen, <lio 
daarbij betrokken zijn, rijkelijk muge wonlen beloond. 

Het ver::;lag van Bestuurder.- Vttn het ätUtliefonlls vo11r 
Zni1l-AJrikaan.'che Studenten owr 18üï i:;, met 1lu rekenin~ 
t·n Vt:nmtwourding vnn den JHnmingmeestl·r, als Bijlage VI 
adttnr 11it jaarv('rslag opgenomen. In tle ltttttste ontbreken 
uuk tlmn · we1h;r de bijdragun uit du Zuid-Atrik<.tüllKdu· 
TiepulJliek, tlio gullUH:JDtle Yelü jarun door UllZOIJ cOlTL'B· 

poudent, 1lou HuL·r \ V. Loum te Pretoritt, wenlcn bijeon
gelmtchL en Yemntwoord. Daar de Heer LoUL::; bij voort
during verhind •rd blijft zich met deze aangelegenheid te 
bemoeien, zijn wij op middol•n bedacht op andere wij;~,e 

bijtln.tgl'tl voor deze zaak, die in .\ frikct wol belang;-;tolling 
heett, weder in ons fond::; te duun vloeien . 

Vooral nu het gymnasinUl tt3 Pretoria diL jaar vuur 
hut ourst ll't·rlingen zal allPvurun, die vuurût•n zijn van 
het einddiploma, bu:;Laat er kan:-:; dat tle behooftu aau 
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llollanth;dw ~~ udii'IJ ·urz 11 groot .. r zal won! 11. •n dit zal 
WPili~,;llt aunl idin~ :.?: WH tin velPil in Zuid-Afrika 
Wt·der gl'nl'igtl zulk n wordt•n bevonden daan·uor iPt l<' 

oll' 'l'l'll, waardoor lPt Fo11d · in , taat zou worden g t IJ 
O\ t•r l'Cll grooter anHtal h •urz('n te he. chikkt n. 

Het ti it, dat d · 'J rans\aal--che H. 'gP~ring tlt' jnll" li dt n 
di· 'oor een han·r l1 urz<=n hi 'I' ·n op!Pitling gt~ni •ten, 
Yet·lal on dor de hu I :tdt \"au h t B • tuur \'< 11 Iw 
, 'tu lir>f'ontL, h \\ij t " ·l dat dit h t YPrtrouwen 'an •l 
1' gt•t•ring g ·ui ·t, Pil wij a hton h •t nit u\, rbt ,t]jg r 
hier do tUtntla ·ht up tt• \' ·tigen, tlat Znid-Aii'ikaau eh 
jongnliedl'n, di · hit'r t ' land hun op\ oedin~ komen vol
touit•n, zoowPl Jut 13t stuur \illl h t ~ludi 'ÜI!ld ab h ·t 
Ht•.-tuur onzer Y··ret•niging :-:t1 •tl IJln id zullt·n vind •11 

hen mut ra:ttl ·n daad hij t ~laan, wanne r zij ons o ·r 
hunllt' IJ ·lan~en kom n raadplug n. Re1 ds •llk 1' mal n 
Wttl'l'll \\ij h i •rto Ïll UO " l ..!t uh id. 

Do aftreding van tl ·n He r \'.\ · Hu TE al· .. fim t r 
van HimH.mltuHlsdJt• Z,tken 111 h t •J!ttl' ctE.m als zq danig 
\Uil d •11 He'r C:o1: \. HoRtiL IC , ~af olL a tnl idin~, op 
~:2 OdnlJer 1 t->97, 11 ~ma:tl · t' '!I a lr s tot ,J,• Ht';!t ·ring 
tt· rir'ilten, waarin wij Prop :t<tllllrongt'Jl clnt h •t Knniul·lijk 
BEduit Yan :30 .Juli 1 () (:-it.bl. N°. 1~:)) '' 11 wijzi:!ing 

r oBiving•·n \\ij "t' 11 aut\\u 11ll, maar 
11e 1111·d de ling 'au Zijqe E.·cullentie, naar, anl·i lin' 
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van het verslag der afdeelingen van de Tweede Kamer 
over de Begrooting, bleek dat hij over dit onderwerp 
evenzoo denkt als zljn ambtsvoorganger; het bedoelde 
Kon. Besluit bleef dan ook dit jaar in dit opzicht onver
anderd, waardoor onze Universiteiten nagenoeg gesJolen 
blijven voor de Afrikanen, die in tal van Hoogescholen 
in Schotland, Engeland en Duitschla.nd tot de examens 
worden toegelaten . 

Intusscben koesteren wij de hoop, dat de door den 
Mini::;ter voorgenomen vereenvoudiging van het be::;taande 
gymnasiale leerplan eerlang het eindexamen onzer her
vormde gymnasia veel meer clan het thans be::Jtaande zal 
doen gelijken op het matriculatie-examen der Kaapsche 
Universiteit, waardoor voor onze regeering alle bezwaar 
tegen de gelijkstelling der beide examina, zeker op de meest 
gewenschte wijze zou worden opgeheven. 

In den loop van 1898 zal aan het Staatsgymnasium 
te Pretoria voor het eerst eindexamen worden afgenomen, 
hetgeen, zooals bekend is, ook toegang geeft tot onze 
Universiteiten . Dan zal dus moeten blijken of de leer
lingen, die daarbij voldaan hebben, gebruik zullen maken 
van de hun geboden gelegenheid om in Nederland te 
studeeren, dan wel den stroom zullen volgen der gediplo
meerden van de Cape University, die tham; nagenoeg 
allen naar het buitenland gaan, omdat onze Regeering 
gemeend beeft de sinds 1886 aan ben gestelde eiHchen 
te moeten handhaven. 

Het spreekt van zelve dat, indien bet boven besproken 
denkbeeld tot wijziging van ons gymnasiale leerplan in den 
bovenbedoelden geest mocht worden verwezenlijkt, bet 
wenschelijk zal zijn dat daarna ook het leerplan van het 
gymnasium te Pretoria met het onze in overeenstemming 
worde gebracht, waardoor alsclau tevens cene nauwere 
aansluiting met de overige in Zuid Afrika gevestigde 
onderwijs-instellingen zou worden verkregen. 
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Kort na de algemeene vergadering des vorigen jaanl, 
werd de medewerking van het Bestuur ingeroepen yoor 
het tot stand hel1wn hn~ngen van een ;,Foads tot het ver
kTijgen en VIJ1'spreiclen mn kennis omtrent het in Zuid· Afrika 
hee1·schende recht", waartoe het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap in zijne algemeene vergadering van 16 Juni 
18~7, een over meerdere jaren te verdeelen subsidie van 
te za men f 4000.- had toegezegd. Aan het aanbevelend 
woord, waarmede op die Yergadering, namens de directie 
van voornoemd Genoots<.;bap, door Prof. Dr. .J. H. GALLÉE 
tloel en strekking dezer geldelijke bijdrage werden omschre
ven en toegelicht, zij hier in hoofdzaak het volgende 
ontleend. 

Toen de Kaap nog een Hollandsche kolonie was, gold 
in dat gedeelte der wereld het Romeins<.;h·Hollandsche 
recht, dat sinds de vestiging der Engelschen, aldaar steed' 
van toepassing is gebleven: in de Engelsche koloniën als 
camman law, in de beide Boerenrepublieken als het gemeene 
subsidiaire landrecht. 

Tot op den dag van heden beef:; het Oud-Hollan!lscbe 
recht alzoo in geheel Zuid Afrika de kracht en beteekenis 
eener algemeen geldende rechtsnorm behouden, voorzoo
verre de wetgeving der verschillende Staten, ten aanzien 
van bepaalde onden.Yerpen niet door bijzondere voor
schriften in de behoefte aan regelina voorzag: of wel 
voorzoover, onder den inYloe<l der rechtspleging en moderne 
rechtsliteratuur, niet een afwijkend gewoonterecht ont
stond, dat voldoening wist te verschaffen aan de nieuwere 
rechtsbehoeften van plaat::; lijk Afrikaans<.;hen of meer 
algemeenen en internationalen aard. 

Het recht nu, dat hier te lande gold toen de Kaap aan 
Engeland overgiug, had destUds zijn laatste mee::;t l>eYat
telijke uiteenzetting gevonden in J. v. D. Lr~DEx'::; Regts
gefeP'((l Praeticaal en Koopl)ums-Hcllldboek. 'Ten geYolge der 
rechtscouificatie welke kort dnarop hier te lande Yoor 
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goed htt.:'U beslag kreeg, heeft dit recht voor ons land 
sle<·hts histori~che waanle. Maar in geheel Zui<l-Afrikn. is 
het van kracht gel>leven, en vormt het - vnorznown·lwt 
niet door hijzondere wetten of afwijkende gewoonton is 
afgeschaft of gewij:l.igll - de oudste en moest belangrijko 
rechtsbron, waaman rechters en advoeaten alctaar de 
kennis der door hen toe te pass0n regels hebbon te ont
lrenen. 

Intusschen iR dat oorspronkelijk Romeinsch-IIollnndsche 
recht, als oene slechts door particulieren beschreven doch 
nooit wettelijk vastgestelde rechtsnorm, gedurende d0n 
Joop dezer eeuw, in Afrika natuurlijk niet noemtl kumwn 
lJlijven aan verschillende daarvan afwijkentle en hoofd
zakelijk aan het Engolsche recht ontlren<lo W<'t,ten 011 
gewoonten, onder wier VArvormenden inYloecl lwt zich 
than~ heeft ontwikkelt! tot het. Afrikaansclte RomeimlCh
Hollandscho recht van den tegt:nwoordigen tijd . 

De inhoud van dat laatstgenoemde recht kan mitsdien 
slechts zeer ten cleelG gekenll wonlcn uit dn wcrk<'n van 
Huw DE GuooT, Smnx V.\K LEELWEX, JAx VoET en andrrc 
schrijvnrs dor 17'h en 1 '1" ef!llW. Een yolle<1ige kennis 
van d;lt recht is eigenlijk slechts te verkrijgen voor hem, 
dio in het land zelf, door eigen practische ervaring of' 
grzettc 'tudie onder voorlidlting Yan anderen, zü.:h wr
trnuwd heeft wetf'n te maken met dezn hoogst cigt'naan1igP 
verwon1ing der door v. D. Lr.~DEK ltPt laatst uitf'engezette 
oull-Hnllanclsche red1tsregelen, tot een modern en Ol> zich zf'lf 
st::w.n<l Romeinsch-Hnllanclsch Afl'ikaansch gewoonterecht. 

In verlJand met dezr laatsto omstandiglwi<l, is hot voor
zeker alleszins Yerkln.arbaar, dat het tot dusver nog ni0t is 
kunn0n komon tot de samenstolling van een cenigf'l\ins vol
ledi~ overzicht1 \Yrtarin -- met Yerwijzing naar <lo bronnen -
hot in Zui<L\frika geltlcn<lc, beschreven zo"wul nls onho
Sl:hrnvPn rc('ht, tot <'''n hoYalt<dijk gelwel is vcrwNkt. 
J\la;n· P\'Pil dui,ldijk ook is hP.t, welk or.n cmtzaggr•lijk 
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ruim arbeidsveld en welk een duurzame invloed tevens 
aan ODB8 Nederlandscha rechtswetenschap zon verzekerd 
worden, indien daze er in mocht slagen, het Afrikaanscha 
Romeinsch-Hollundsche recht uit het laatst der 194& eeuw 
eerlang in een niet minder degelijk en bevattelijk over· 
zicht te doen teboek tellen, als J. v. D. LIKDEN dat niet 
zijn Regtsgeleerd, Praeticaal en Koopmans-Handboek voor 
het oud-Holla.ndsche recht uit het laatst der voorgaande 
eeuw heeft gedaan. 

De erkenning van het groote belang. dat bij het welslagen 
van zoodanigen omvangrijken wetenschappelijken arbeid 
betrokken is, deed een warm vriend onzer Vereeniging 
het plan vormen, om te trachten een studie-kapitaal 
bijeentebrengen, waarmeê een Nederlandsch rechtsgeleerde, 
gedurende ten minste vijf jaren, zou kunnen in staat 
gesteld worden, zich bij uitsluiting aan die taak te wijden. 
En toen nu - dank aan het initiatief van het Provinciaal 
Utmchtsch Genootschap en den kracbtigen steun van nog 
enkele andere instellingen, waaronder ook het Tasl(Offl/,;f, -
dat plan ons oorkwam tot voldoende levensvatbaarheid 
te zijn gekomen, toen meende ons Bestuur niet langer 
te mogen blijven staan op het aanvankelijk ingenomen 
afwachtende standpunt van een belangstellend toeschouwer, 
maar deed het toezegging dat, ook van den kant der 

ed. z .. AfrikaaiJsoàe V ereeniging, op eene bijdrage van 
vier maal /1000 kon orden gerekend, ten behoeve van 
het voorgenomen wetenschappelijk onderzoek naar de 
ontwikkeling, welke het Romeinsch-Hollandsche recht 
gedurende den loop dezer eeu in Zuid-Atiika heeft 
onderpan. 

De zaak werd toon aanstonds tot een begin van uit-
. g gebracht, door bij akte, op 2 Juli 1 'n ten o: er.. 

stAlab an not&is PoLLO alhier verled a, eeae üebtiq 
in b6t n te roepen welke ond r dell uaam. an 

"~ W W "".klrijgm M ~---- omtnmt 
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het in Zuid-Afrika heerschende 1·echt" ten kantore der uitgo
versfirma E. J. BRILL te Leiden gevestiO"d z:al z~jn, en als wier 
bestuurders zich bereid Yerklaarden op te treden de 
HH. Prof. Dr. S. J. FocKEMA ANDREAE te Leiden, Prof. 
Dr. H . J . HAMAKER te Utrecht en ~1r. J . P. MoLTZER te 
's Gravenhage. De eerste handeling, welke zij als zoodanig 
konden verrichten, was het aangaan eener overeenkomst 
met een jong Nederlaodsch rechtsgeleerde. Dr. C. J. M. 
\VILDE, die bereid werd bevonden zijne tot dusver ver
vulde betrekkmg aan het Departement van Finaodën op 
te geven, om gedurende de eorst\'olgende vijf jaren al 
zijn krachten uitsluitend te wijden aan de verwezen-
1\jking van het hierboven uiteengezette doel der stichting, 
en van wiens wetenschappelijken aanleg, uitgebreide 
kennis en volhardende werkkracht, voor de gelukkige 
volbrenging dezer moeilijke taak, door het Bestuur alles
zins gunstige verwachtingen worden gekoesterd. 

Ten einde %i.ch ten volle vertrouwd te maken met <le 
dogmatiek van het Engelsche recht, vertoeft Dr. WILDE 
thans, sinds het najaar van 1897, te Londen, van waar 
hij, vermoedel~jk nog in dit jaar, zich naar Afrika hoopt 
te kunnen begeven, om aldaar de verdere gegevens b~jeen 
te verzamelen, met wier zorgvuldige bewerking ten slotte 
het einddoel der hem verleende opdracht zal zijn bereikt. 
De meeste voorspoed wordt hem onzerzijds, op zijn be
laogrijken en moeilijken arbeid, bij deze toegewenscht. 

In ons Yorig ver lag deelden wij mede, dat de Regeering 
r1er Zuid-Afrikaansche Republiek <l'Unstig had beschikt op 
het verzoek van onzen Consul-Generaal, dat akten van 
den Burgerlijken Stand, opgemaakt door Nederlandsche 
Con ulaire ambtenaren in de Republiek, voor zoover zij 
daartoe door hunne Regeering gemachtigd zijn, door de 
autoriteiten daar te lande zouden wonlen erkend. 

De gevolgtrekking, die wij Jaaraan va::;tknoopton dat, 
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mw;;eûen heL verzoek namen:; om-:e Hugeering wa:; t:(uJaan, 
de bodueltle mtwhtiging wd gelijktijuig zou zijn wrlu 'lld, 
wa:-> e<:htor voorbarig. Bij mü:>::>ivo van 11 Ma.art 1808, 
ontvingen wij nl. van Zijne Ex<:ellentie Jen l\Iinister V<1ll 

Buitenh:md::>che Zaken beriL:ht dat, hij het onlang~ ver
:-;dwncn Koninklijk Bc~luit van 1 Februari 1898, St. blwl 
No. 4:2, waarbij uitbreiding word gegeven aan lwt getal 
(jommlaire ambtenaren, 11ie de bevoegdbeid hebben tut biJt 
opmaken van lmrgerlijke akten, de Nederlamh;<:ho Con:::>u
hüre <tmbtenaren in de Zuid Aflikaanscho Uepuhliok 
l1anroudur nog niet kunden worden opgenomen, omdat bij 
het opmaken van l1et lJe::,;luit nog niet W<t:::! gebleken t1at 
de ltugoering dier Hepublick rocbt::;geldigheid wilde verleenon 
aan bedoelde consulaire akten. 

De Minister deelt on::; eGhter verder mede dat, blijkunt:> 
eon sedert ontvangen beriL:ht van den Con::>ul·Generaal w 
Pretoria, de Regeering altlaar de verlangde ::whriftulijke 
verklaring than::> heeft afgelegd, zoodat er tegen ue tut:
k<!Hning van bcdoehle hcvoegdheid aan onze consulairu 
ambtenaren te Pretoria en Johannesburg geen bezwaar 
uwer bc:::>taat. 

\Vugen::> de voorbereidende maatregell.'n zal \jf udlter 
nog oenige tijd vorloopcn alvorens tut do toekenning 
der bevoegdheid kan wordun overgegaan. 

In vcrband hiermodo mogen wij tilanti moL zeker!Jei<l 
:~,eggen, dat deze zaak in orde komt. 

Al::; uitvloei:iel van hut jong::;te 'raal- un Letterkundig 
Congrc::;, in 1897 te Dordrecht gehouden, wenl besloten 
tot de opriGhting van een Algemeen Nederlands(jh Vcr
bond, waarvan do ::>trekking it;, om overal wa<tr prijs
geHteld wordt op Nederlander::>chap en Nederlandscha 
taal, die voorliefde aan te ·wakkeren en zoo mogelijk te 
steunen. 

Wij llelJlJen in :::>amullkotu:::>L en briufwi::;::;uling gulogenhuid 
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gehad kennis te nemen van de beginselen, het doel en 
de inrichting van dit Verbond. 

In 't kort kunnen wij daaromtrent mededeelen, dat het 
bestaat uit drie groepen, nl. Nederland r.a., België en 
Zuid-Afrika. Die drie groepen zijn volkomen zelf::>tanüig 
in de keuze der middelen, om plaatselijk naar den geest 
van het verbond, to werken; zij hebben dan ook eigen 
bestuur, maken eigen reglement, vormen eigen afdeelmgen, 
kortom zijn volmaakt onafhankelijk van elkander. De 
onmisbare eenheid echter in streven en geldmiddelen 
wordt verkregen door een Hoofdbestuur, saamgesteld uit 
vier leden voor iedere groep. Het Hoofdbestuur dus, heeft 
de algeroeene leiding en beoordeelt als zoodanig de mid
delen en eredieton door de groepen voorg . teld. 

Voor Nederland zijn drie van de vier leden verkozen, 
nl. Professor H . KERN te Leiden, als voorzitter, Mr. W . 
DE RmDEH, alg. penningmeester en Dr. H. J. Kmwm·r DE 
JoNGE, alg. secretaris, de beide laatsten te Dordrecht; 
voor België Prof. PAuL FRÉDÉRICQ, Prof. JuLES ÜBRIE en 
H . MEERT, te GENT en Dr. MAx RoosEs, te Antwerpen. 
De leden voor Zuid-Afrika kunnen nog niet worden opge
geven. Wel is uit de bladen bekend, dat het groepsbestuur 
aldaar bestaat uit de Heeren: FR. W . RErTZ, Dr. F. V. 
ENGELENBURG, F . w. H . DUBUY, R. GREGOROWSKI, S:uUTtl, 
J . vAT ALPHEN, G. A. A. MIDDELBERG, J. ZuLCII DE VIL
LIERs, F . J . DoMELA NrEuWENnurs, VALTER en Dr. H . REININK 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek; J.\X IIuFMEI.JR, Dr. 
W. J. VILJOEN, Dr. HoFI"MAN, Prof. P. J . G. DE Vos, 
Ds. LroN ÜACHE'l', Ds. A . .MooRREEs, en B. II. DE \ VAAL 
in de Kaap Kolonie; Dr. BRILL en MEIRING in den Oranje 
Vrijstaat, te zamen 20 leden, waarvan 10 Hollanders en 
10 Afrikaners. 

In de Concept SLatuten ü; het üoel van het Verbonu 
aldus omschreven : 
a. handhaving en verbreiding V<l.n de Nederland::;<.:he taal; 
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b. behartiging van de belangen van den Nederland eh en 
Stam. 

En de middelen waardoor hot zijn doel traebt te bo
reiken1 zijn : 

a. onderneming of ondersteuning van uitóave van tue
passelijke geschriften; 

b. stichting of begunstiging Yan ~ederlandsche hiblio
theken in Zuid-Afrika of elders; 

c. lJevorderiPg van het bezoeken van Nederland che 
Hoogescholen door buiten Netlorland wonenden, in
zonderheid door Zuid-Afrikaanscbe jongelieden; 

cl. ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandsche 
taal1 overal waar die taal wordt hedreigd; 

e. verbreiding van het Nederland ·cbe lied; 
f. ondersteuning van den ~ederln.ntlschen \.JPeklmndel 

buiten Nederland; 
g. het levendig houden Yan den :Nederland8chen geest 

onder de Nederlanders in en buiten 'ederland: 
h. poging tot verkrijging van consub die Nederland ·eh 

verstaan; 
i. poging tot verkrijging -.;;an verlaagde posttarieYen 

tusschen alle landen1 waar de Nederlandsche taal bij 
de wet is erkend; 

j . alles wat1 buiten het genoemde1 kan worden geacht 
hij te dragen tot bevordering van het dol!l. 

Men zal hieruit ontwaren dat het program nw lwt 
V flrbond in zeer veel op7.ichten volkomen overeen, temt 
met betgeen onze Vereeniging zich ·peciaal voor Zuid
Afrika ten taak heeft gesteld cn 1 Yoor een deelniet zonelor 
goed gevolg, ten uitvoer gebracht. De optreding van het 
Verbond zou dus de vraag kunnen doen rijzen of in het 
kleine Nencrlan(l plaatH iH voor twee vereenigingen Yan 
dien aard ; men mrwt ed1tr'r niet Yergf'ten daL onz0 
Vcreeniging ::;lechts eenzijdig en WPl uitsluitend Ynnr 
Zuid-Afrika werkt1 terwijl het Verboncl een meer algemeene 



~rckkin;; beurt, waarbij ook de lJdangen van NetlurlarHh;ch 
Indië, de Vlaa.m::>uhc landen en van alle oorden in dun 
vreemde waar Nederlanders gevestigd :ûju, in 't oog :t;ijn 
gehouden . 

In andere ovzich ten Ü:l tle werkkring van het V url.Jond 
meer beperkt dan ue onze. 

\Vij zijn dan ook Vëtn meening, llat nu het Bestuur 
van het Verbond ons zijn steun aanbiedt, wij uien dank
b:tar moeten aanvaarden, overtuigd Jat onderlinge Hmnen
werking dikwijls mogelijk en wensGhelijk zal zijn. 

Het vertrouwen in onl':e Verceniging, da,t uit Je !Jriul~ 

wisseliug met het Be:-;tuur svroekt, geeft uitzkht op olm 
goede verstandhouding. \VelliGht z<.tl het op Llen lluur 
noodig l.Jlijken, Jat op bet gebieu van Zuid-Afrika ieder::; 
taëtk nauwkeurig omsGbreven worde; wellicht zal ook in 
sommige gevallen, door vereende krachten, meer tot stttnu 
kunnen worden gebracht, dan 1loor iellor ëtf;-:onderlijk. 
De erva1ing zal lem·en, op welke wijze de samenwerking 
zal moeten worden geregeld. vVij meerren edlter nu 
reeds met ingenomenheid Lle op treding te mogen bt:groetun 
van evn Verbond, llat aan de Z<tttk, Llio ook wij voorstaan, 
leu goeLlu zal komen on dat reelh-l dadelijk heefL ~e keunuu 
gegeven zich te willen nan::;luiLen bij ons t:JLroveu. 

De :-;amen:telliug Vëtn het Afhkuansulw groejJSbl;swur, 
waarin Afrikaners en Nederlanders gelijkelijk vortegen
woonligd zijn, levert het bewijs dat aldaar in den strijd 
tegen het Engelscb als overheorschenlle taal, één lijn wordt 
getrokken. De namen der bestuursleden, Jun lezer::; van 
onze Verslagen voor 't meerendeel lJekeml, Wttttrborgen 
een ernstige opvatting van do taak üie zij op zkh namen, 
en geven de zekerheid dat aan de opriuhting van het 
V er bond: in Zuid-Afrlktt grooLo waarde wordt g ·bedü. 

\Vij houden ons overtuigd dat de pogingen, om ook 
buiten Zuid-Afrika de aansluiting van Nederlander:::; in 
Jeu \Teemde i.e IJ 'Vunler1 u, 1Jij lwu UJ• allurl ·i wJjZ•J 
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Belangstelling 
in Zuid-Afrika 

te Parijs. 

<1,, lwrimwring aan mn'-''1''rhmt1 nf land V<m af:,;tamming 
leventlig te houdr•n of te versterken en daanloor cle 
lJelangen van den KP<lerlandschen stam te dienen, i-Veer
klallk r.ullcn vinden bij velen onzer leden en dat menig
eon zich gedrong0n zal voelen, door toetreding tot het 
li1lmaatsehap van hot Algemeen Nederlnnrlsch Yerbcind, 
hioraan zijn steun te geven. 

Uit PPn com"3spondentie met een onzer leden te Parijs 
is on:-< gebl0ken <lat al<htar ernstige pogingen wonlen 
aangewend tot de oprichting van een Fransche Vereeniging, 
ongeveer in den geest van de onze. Ontegenzeggelijk zijn 
i11 tle laatste jaren de l1elangcn van Frankrijk in Zuid-Afrib 
zeer toegenomen ; hot Fransuhe kapitaal is in groote mato 
bij do mijnindustrie geïnteresseerd. Ongelukkigerwijze 
heeft zich het Fmm;chc publiek laten meeKlcpen in \vilde 
:-lpeculatie in Zuid-Afrikaanscha mijnwaarden . Ab gcYol~ 
daan'an heeft een 1leel der pers in Frankrijk zich dienst
baar gemaakt aan financieele doeleinden, en de in Yerband 
1laarmcde vmspreide lJerichten over de Zuid-Afrikaan~che 

Ilopubliek en de Boerenregeering zijn er voor een ~n~ot 
de<'l schul<l aan dat het Fran ·che volk r.ich con geher·l 
onjuiHt denkbeeld over de toestanden daar te lande i~ 
g11an Yormen. Een Vereeniging, die zich onder meer ten 
doel Rtelt de publieke opinie op betrouwlme wijze voor 
te licllten, kan dus naar onze meening in Frankrijk vt>el 
11u t stic·hten. Met onze Vereeniging zon zij niet gemeen 
lwbhen het bevorde>ren van het belang der landstaal: doch 
ook in di.e richting zijn wij geneigd van haar eer mede
werking dan tegenstand te verwachten, daar men onk in 
l•'mnkrijk wel zal inzit>n dat het zelfstandig voortbestaan 
<lor Bor.ron-R0publieken Yoor een groot deel afhankelijk 
il"l van het bchoud der taal. 

Op lwt stuk Y<Ul emigratie heeft men in Frankrijk 
tlrzf'lflle lwlang0n als wij 1 en in aanmerking nemende de 
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vele Fransche ondernemingen, die men in Zuid-Afrika 
aantreft, en het bezit van een eigen directe stoombootlijn, 
kan het niet anders of de immigratie van Fransehen in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek moet van beteekenis r.ijn . 
Aan de gelegenheid om juiste gegevens omtrent de toe
standen te verkrijgen, moet dus zeker ook in Frankrijk 
behoefte bestaan. 

Uit hetgeen wij vernamen, gelooven wij de totstand
koming van een Fransche Zuid-Afrikaansche Vereeniging 
ten zeerste te mogen toejuichen; wij wenschon dus hun, 
die zich daaHoor beijveren, toe dat hunne pogingen 
spoC>dig met goed gevolg mogen worden bekroond. 

Namens het Bestttur de'r 
Nederlandsch Znül-Afrikaansche Vereeni,qinr; , 

J. A. VAN KRET, CHMAR VAN VEEN, 
S''rrdltris. 

AllclTERDAM, 31 Mei 1sns. 

B ERICHT. 

Ter uespa?"ing uan kosten drukken w(j dit jaaT de veT
schillende Statuten en Reglementen van onze Ve'reeniging 
en de andere instellingen, niet achter dit vet·slag a(, cloch 
verwijzen daarvoor naar het verslag over 1896j1897, clat 
ook aan nieuw toegetreden leeZen zal wor-clen gezonden, zoo
lang de voor-raad strekt; daar-na zu'len deze statuten, enz. 
in een afzonderlijken bundel worden herdrukt. 

DE SEOBE'l'AHIS. 
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TOELICHTING van den Penningmeester op de 

Rekening en Verantwoording over 1897/ 98. 

De hierbijgaande rekening en verantwoording over het 
hoekjaar 1897/98 geeft mij aanleiding tot. enkele opmerkingen. 

In de eerste plaats moet ik wtjzen op de post: prorenu 
verkochte aandeelen "Volksstem" f 1572.50, welke post onder 
de ontvangsten voorkomende op kapitaalrekening tehuis 
behoort. Deze gelden moeten opnieuw worden belegd en 
mogen niet worden berekend onder de beschikbare middelen. 
Vermindert men de ontvangsten met bovengenoemd bedrag 
dan bltjkt dat gedurende het boekjaar f 49.85 1/ 2 meer werd 
ontvangen dan uitgegeven, waarbti aan den een en kant weder 
niet over het hoofd mag worden gezien dat de l 250.
b\jdrage oprichtingskosten Voorschotbank en een nadeelig 
saldo van het voorafgaande jaar U 397.37), niet onder de 
uitgaven van 1898/99 zullen voorkomen, terwijl,Jok de onkos· 
ten van den Secretari lager zullen zijn, maar aan den ande
ren kant de uitgaven zullen toenemen met een tweede beurs 
van f 720.- welke van af 1 Januari 1898 werd toegezegd. 

Bleven dus de inkomsten even ruim vloeien dan zouden 
daaruit ongeveer de gewone uitgaven kunnen worden bestre
den. De subsidies der Republieken in Zuid-Afrika mogen 
wtj echter niet als gewone ontvangsten beschouwen en de 
ontvangsten onder het hoofd: contributies en giften worden 
elk jaar minder; tenzU /\ich dus nieuwe leden btj onze 
Vereeniging zouden aansluiten, /\al spoedig de t'jd aanbreken 
dat w\j ons genoodzaakt zullen zien ons kapitaal aan te 
spreken tot dekking der gewone uitgaven. 

Het kapitaal, belegd in effecten, bestaat thans uit: 
.f 9100. - 3 pCt. Oblig. Nederland. 
" 2000.- 31/ 2 pCt. Oblig. Staatsspoor 1891. 
11 1000. - 81/2 n 11 11 1887. 
" 8000.- 31/ 2 " Pandbrieven Rotterdamsche Hyp. Bank. 
" 3000. - 31/ 2 " " Hollandsche Hyp. Bank. 
Kr. 6000. - 3 pCt. Ob lig. Oostenrijk.sche Locaal Spoorw. MU . 
.f 4500.- Aandeelen Voorschotbank voor Zuid-Afrika. 
" 6600.- " Witwatersrand Mij. Elsburg B. t waarde-
-t iiOO.- " Algem. Expl. & Bouw :M~j . bep. ~ loos. 

Van dit kapitaal wordt jaarl~jks uitgekeerd de rente van 
f 12,000.- aan het Studiefonds. 

A:r.rsTERDA»I, Mei 1898. 
.T. B. LOMAN, 

Penningmeester. 
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BIJLAGE II. 

VERSLAG van den Raad van Bestuur van 
het , , Taalfonds tot behoud en bevor
dering van het Hollandsch als Volks
taal in de Boeren-Republieken van 
Zuid-Afrika" over het jaar r8g7. 

In het jaarvcrslag onzer stichting over 18$1() werd reed:-; 
in het vooruitzichr. gesteld, dat de Secretaris, ?>Ir. FRANK K. 
VAN LENNEP, om verf'rhillende redenen 7.\jne functie zou 
moeten neerleggen en dat ter ven·ulling van het secretariaat 
de Raad van Bestuur zou moeten worden uitgebreid, omdat 
geen der overige leden van den H.aad t\jd of geleg\mheiu had 
zich met tle werkzaamheden van het secretari<.tat te behch•n . 
De toen te verwaL:hten wijzigingen in den Raad hebhen in
tusschen plaats gevonden. :\Ir. V.ili LEXXEP. rlic zijne blij\·ende 
belangstelling toonde dOOr zitting te hourJen in dPn Iîaad. 
legde in de maand Juni het sc-::rntariaat neder en \Ver<l in 
belloeide functie opgevolgd door Mr. \V. A . VAN WoUDENDERG 
IlAMSTRA, die inmiddels tot bestuurslid was gekozen. 

In aansluiting ookMn het vorige jaarver:;lag volgen hier eenigo 
mededeeliugen omtrent de uitvoering van het daarin reeds 
vermPlde besluit. om voor leerlingen in <lP. Z.-A . R ., die b\i 
den jaarlijk:-;chen r-;choolwedstrijd bleken uit te munten in 
vorderingen in de IIollandsche taal. tot een bedrag van/ 1000 
per jaar, prijzen uit te loven bestaande in een verguld zilveren, 
een zilveren en een bron;~,en medaille. resp. voor de drie eer:--tc 
ovcrwinmwrs en voorts in boekwerken. De medailles w·erdcn 
vervaardigd te Utrecht aan 's Hijks :Munt volgens een zeer 
tot het genoegen van d~::n Hëtad uitgevallen ontwerp van den 
Heer J. M. FADDEGOX, hulpgrawnr aan die ~lunt, terwUI 
Prof. SPRUYT ;~,ich helasttc uwt het uitkiezen van voor het 
doel geschikte boekwerken. Yolgens tlntvall~\'n berichtcu van 
het Departement van Onderwtjs te Pretoria. werden de prUzen 
behaald door leerlingen afkomstig van verschillende scholen 
uit alle deelen der Rcpllblick, on wel de verguld zilveren 
medaille door SL ZA~N A E. IIuTcm.TsoN van de i\ ieuwc Repu
blieks<'hool t<> YrWwid. do zilvPn'n mr>daillr> door PETRe:-; J . 
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STEENKAJliP van de <lorpssrhool te J•~rnwlo en rk hronzPn 
mechtille rloor TriEonouA DE \YAAL van de Spes·Bonasehool 
te Braamfontein. De boekwerken werden voor de cene helft 
verdeeld onder de twintig op hen volgende overwinnaars en 
(volgens een nader voorstel van den Heer Superintendent van 
onderwijs in de Z.·.A.. R.) voor de andere helft ter beschikking 
gesteld van de school-inspecteurs ter uitreiking aan leerlingen 
die om hunne bij inspectie gebleken vorderingen en gedrag 
daarvoor in aanmerking kwamen. Naar aanleiding van een 
en ander mocht de Haad van den Heer SuperlntPudent voor
noemd een zeer waardeerenel schrijven ontvangen. waarin 
ook werd overgebracht eene dankbetuiging van den Baad 
van Examinatoren. 

Op initiatief van het lid van den Raad van Bestuur :Mr. J. 
P. MoLTZER, werd in het afgeloopen jaar eene stichting in 
het leven geroepen onder r1en naam van "Fonrls tot het ver· 
kr~jgen en verspreiden van kennis omtrent het in Zuid· Afrika 
heersellende recht". Deze stichting, gevestigd te Leirlen, 
staat onder bestuur van de HH. Prof. S.J. FocKEMA ANDHEAE 
te Leiden, Prof. H. J . HAMAKER te Utt·echt en :Mr. l\loLTZER 
en stelt zich in de eerste plaats ten doel door een alle:-;zins 
bevoegrl Nederland:;ch rechtsgeleerde een wetenschappelijk 
onderzoek te doen instelJeu naar de ontwikkeling en ver· 
wording welke het Romeinsch·Hollandsch recht gedumnrle den 
loop uezer eeuw in Z.·.A.frika heeft ondergaan. De gedachte 
staat daarbij op den voorgrond, dat de gogrvens, welke uoor 
<lat onderzoek aan het licht zullen worden gebracht, teven:-; 
tot grondslag zullen strekken voor de behoorlijke bewerking 
van een bevattelijk, wetenschappelUk geordend overzil;ht vr~n 
hetgeen, al:-; de negenticnde·eeuwsche gewoonte reehtcrl1jkc 
ontwikkeling van het vroegere Romeinsch-ITollandsch~ recht, 
thans nog in geheel Zuid·.A.frika geldende en hij de gerechten 
daar van algeroeene toepassing is. 

Het was den Raad aangenaam op krachtige w(jze do 
oprichting Yan deze stichting te kunnen steunen, door, op 
voor:-;tGl van Mr. MoLTZER, een beurag van f 5000 daarvoor 
beschikbaar te :;tellen. Behalve uit gmncldc bi.idrage bestaat 
het vcrmogen der stichting uit aanzienlijke schenkingen van 
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hul l'rovirH:iattl-ULredn~c.:h nenooL!:>chap voor Kun;:,Len en 
W eLen:-;c.:happcn, tlu N cderland::;ch Zuitl-Afrikaan:-;c.:he Ver
eeniging en enkele antlem belang~tellentlc in:-;tellingen. De 
Haatl mug met vertrouwen als zijne verwac.:hting uitspreken, 
dat zijne IJijtlrage mede zal werken tot de verwezenlijking 
van oen zeer gewichtig doel, dat echter uit tien aard der 
z.aak eer:::Jt na verloop van oenige jaren kau worden bereikt. 

In verbaud met toezeggingen daartoe indcrtijtl gedaan hij 
het inzamelen van gelden tut ~tkhting van het '1\wlfond~, 
werd ten behoeve van de uitzcntling naar en het driejarig 
verulijt' van Ds. SPOEL~THA in de Z. A. R. aan tle de::>IJetref
func!e commissie door lwmidtleliug- van het lid dier c.:ommi:-;sie 
Lu ':-; GraveniH•ge, :'-Ir. 0 . \V. i:l'l'Alt Xu~IAN, euu bedr<t:; va11 
vier <lnizentl gultlen ver,..,LrekL. !Jaar 0cllter heL veriJlijf van 
dt'll lleor f:lPoJ;:L::;TrtA. te Pretoria korter heci'L gt•duurd dtUL 
aanvankelijk het voornemen was, kunnen wij, blüken:-; mede· 
deeling van Mr. STAR NuMAN, de teruggave van ruim f :!GUO 
eerlang tegemoet zien. 

Voorts had de storting plaats op de aandoelen tlcr 
in 18!Jü te Amsterdam opgerirhte en aldaar ~evestigde 

"Yoor::>chotbank voor Zuid-Afrika.", in wier grondkapitaal 
onze RttaLl had deelgenumon tot een bedrag \all f -11100 in 
vol;re::;Lurtc ••anduelcn van f lUtJ. -, terwijl in vei· binding met; 
lk X('dèrlamlsdl Znid·AI'rikaansdw Ycrceniging ::;Leun werd 
verleend aan de Connni::>::>io voor Emigratie ter tegellloetkuming 
in h.u-e ko:-;ten van vertegenwoonligingte Pretoria. Wal aangaat 
tle werk11aamllotlun, zoo\wl \'<lil gezegde Commissie als van do 
Voorschotbanl\, worden helangstolleuden verwezen naar han~ 
verslagen, als bijlagen opg •nomen in het jaarven::>lag tier 
X ed. Z.-Afr. Vereeniging. 

Geen uizondere vermeltling ::;c.:hijnt hi0r noodig le wezen 
van eenige kleinere uitgaven, ·waardoor aan ondernemingen 
op letterkundig gebied, zoowel hier te lande, als in Zuitl
.\.frika, oenige tegcmoelkuming kon wordon verleend. 

De Ruad can Bestuur t:oo rnoenul: 
w. lWJ~LL, Voor;:;itter. 
W. A. VAN WULTDENBEH.G IUJ18'l'HA. 



STAAT van Ontvangsten 
VAN 

"Taalfonds tot behoud en bevordering van het Hollandsch 
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~--------------------------------=---
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iel. A. J . v. IIcPFEL-
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en Uitgaven over 1897 
"llET 

als VoJkstaal in de Boeren-Republieken van Zuid-Afrika". 
~7 UITGAVEN. 

Jan . 251 Per f 4-000.- aand. Voorschotbank voor Zuid-Afrika à JOO Ufo. 
" gekocht: 

f 500.- cert. ~ Ofo N. W. S. !1911JG • • f 49::> :n 
intr. 4 m. ~,t, d. . 6. ·· 

Febr. 27 
Mrt. 1 

Apr. 26 
J lllli 1-! 

" 19 

f-Iept. 11 
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Nov. ;-) 
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Dec. 1-! 

& 0. 

zaalhuur Muntgebouw. . . . . . . . 
" gekocht: 

f 300.- cert. !:l % N. W . :-;. flbllfw. 
rekening JA<.:Q. DüHSEAU .. . .. 
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" inkasso kosten v. GEND & Loos. 
11 gekocht: 

f lGOO.- cert. :J % ~- W. S. \Jif•fu;. 
intr. 10 d. . . . . 

" remise l\fr. 0 . \\". ~TAR Sü-'iA". . . . • 

" betaling Voorscholbank voor Zuid-Afrika. 
11 transport op !Jet "Fonds tot verhijgun ~:n 

kenni<; omtrent het in Zuid·Afrika geldend 
zaalhuur Muntgebou\Y. . . . . . . . . . . . 

December 18!!7. 
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BIJLAGE III. 

VERSLAG 
VAN DE 

Commissie voor Emigratie. 
1897/'98. 

In Olll:i vori~e verl:ilag hehben wij uitvoerig uiteengezd op 
welke wUzo wij onzen arbeid hadden geregeld on hoe wij 
meenden in het belang uer emigratie werkzaam te moeten ziJn. 

Het toen door ons ingenomen standpunt hebben wij g 'heel 
gehandhaafd, en de sedert opgedane ervaring geeft ons nog 
geen aanleiding daarin wijziging te brengen. Wij mogen 
dus volstaan met naar dat verslag te verwUzen, voor 
't geval de werking onzer Oommissie en van het Informatie
Bureau U niet duidelijk meer voor den geest mocht staan. 

De ongunstige berichten die in het afgeloopen jaar herhaal
dolijk in de dagbladpers voorkwamen over de toestanden in 
de ZuüL\.frikaansche Republiek, bleven niet zonlier uit·werking 
op de lust tot emigratie hier te lande. 

Dit >va::; duiuelijk merkbaar in het geringere aantal personen 
dat zich dit jaar om inlichtingen tot ons wendde; bedroeg 
dit het vorige jaar 2482, thans bereikte het ~lechts 472. Het 
is ons wederom niet mogelijk op te geven hoevelen daarvan 
naar Afrika zijn vertrokken, daar wij van de moesten, nadat 
zij op ons Informatie-Bureau waren gewoo~t, niet~ meer 
vernamen. Over 't algemeen kan othter worden gezegd dat 
het ae1ntal personen, die wij van oen ~lecht bomden stap 
hebben \vcerhouuen, grooter is dan dat d6l·gonen, die wij bij 
de emigratie behulpzaam waren. 

Op grond van de ontv,mgon mededeelingen uit Zuiu-Afrika 
waren wij genoouzaakt om, behalve aan vrouwelijke dienst
boden, nagenoeg aan allen de emigratie beslist af te raden; 
::;leehts enkele malen verslrekLen wij tmn per::;onen, die bep<ta.hl 
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tot de reis besloten hadden, op hun verzoek aanbevelings
brieven, nadat W\j een onderzoek hadden ingesteld naar hun 
verleden en hun capaciteiten. 

Deze alleen beschouwen wij als door onze bemiddelint té 
zijn vertrokken; ook aan hen werden echter de bezwaren &all 
de emigratie verbonden, ernstig voorgehouden; het waren: 

1 Handelaar in landbouwproducten, 
1 Vleeschhouwer, 
1 Apothekersbediende, 
2 Timmerlieden, 
1 Winkelbediende (manufacturen), 
1 Smid, 
2 Kantoorbedienden, 
1 Gymnastiek-Onder•uzer C:M:id. Ond.), 
1 Huishoudster, 
1 Oostuumnaa.ister, 
1 vrouwelijke winkelbediende (manufactttten). 
Verder weten WU nog dat, na eerst btJ ons inlichtingen te 

hebben gevraagd, doch zonder ons erder te raadplegèn tUtr 
vertrokken: 

6 Timmerlieden, 
4 Kantoorbedienden, 
1 Bakker, 
1 Letterzetter, 
1 Wkman (epoorlegger), 
1 :Muziet..f>nèêl W\JZèt, 
1 Vronwellb lri'Dkelbediende, 
1 Apothekersbédiende, 

aar deze peraonea werd door ons geen muletmet ingtlteld 
omdat zU dit niet vedaaptea. 

Van de meesten dezer ~ en WU 8IIJért; 
dat zij eene plaateiag badden pvoaleu; liet 110u 
ge aarlUk zijn hieruit de P"~ te ID6kell clal 
ialichtiopn te somber gekleurd , en dat -u $6 
deur iet& wiJdor haddeo. ktmnen opeDzetttn ~ dö 
ra.adp\r81'& ia Zuid·Mtika biJ oor.tduriDI 

teg'ëD de emigratie doen hoOren, Villdeb WIWMB 
oor een betere .atemming. 

' 
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Juist in de beroepen waartoe hier te l<tntle de meesten 
behooren, die aan emigratie denken: kantoorbedienden en 
ambarhblieden in de bouwvakken, wa::; ook in Zuid-Afrika 
de arboidtnnarkt het ::>tOL· kst ovc::rvoerd; ton deele moot dit 
beschouwd worden alt> een gevolg van den ::;tilstand in ~aken, 
maar voornamelijk van de overvloedige in~trooming van 
vreemdelingen in de laatc>tvoorafgaande jaren van voorspoed. 
Daardoor is het aanbod van werkkrachten in Afrika than 
grooter dan de vraag, en strekt alle immigratie slechts om 
de verhouding nog ongunstiger te maken. Waarschijnlijk zal 
er eenigen tijd moeten voorbijgaan, eer bet evenwicht hersteld 
is; bij ervaring weten we echter, dat de toestanden snel kunnen 
veranderen, zood;\t wellicht spoedig de tijd weer aanbreekt, 
dat een matige toevoer van Nederlandsche werklieden weinig 
gevaar oplevert, vooral wanneer zij zich voor de reis niet 
in schuld behoeven te steken, ongehuwd zijn en zooveel geltl 
kunnen medenemen, dat zij desnoods eenigen tijd zonder 
verdienste kunnon leven. Onder de Nederlandsche werklieden, 
uie aan emigmtie denken, is deze categorie echter niet sterk 
vertegenwoordigd. 

Evenals het vorige jaar bestond in Zuid·Afrika nog steeds 
een schier onbegrensde behoefte aan goede vrouwelijke dienst
boden, en het was ons niet mogelijk daaraan op eenigszins 
beduidende ~chaal te voldoen. 

Wel meldden zich 82 dienstboden bij ons voor plaat. ing 
aan, doch daarvan gingen er slechts 12 uit, terw\jl één ervan 
op bijzondere aanvraag vertrok, zonder onze verdere tu~schen
komst in te roepen. 

Het spreekt van zelf, dat er onder die 82 vele waren, die 
wij niet in aanmerking konden doen komen, maar toch zouden 
wij onder deze mei jes oen belangrijk grooter aantal hebben 
kunnen aanwijzen, die voor de emigmtie geschikt waren, 
indien niet in de meeste gevallen de bezwaren om aan hot 
geld voor de reis te komen, zoo overwegend waren, dat 
daarvan moest worden afgezien . Wel was de Vaarschotbank 
in staat dit geld te verstrekken, maar het gelukte de 
meisjes in den regel niet de daartoe vereischte twee borgen 
te vinden. Met de resultaten dezer Voorschotbank voor oogon, 
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blijkt wel, dat het gevaar voor de borgen, om voor het voor
geschoten bodrag te worden aangesproken, niet bijzonder 
groot is, en dat de tot dusverre uitgezonden personen over 
't algemeen geregeld voor de nJlossing zorgen. Wellicht <lat 
dit resultaat op den duur degenen, die in staat zyn als borg 
op te treden, minder huiverig zal maken. Ook al zou .de 
Voorschotbank op andere wijze voor verliezen kunnen worden 
gevri.iwaard, heeft voor ons, die de meisjes niet kennen, het 
handhaven der bepaling omtrent de borg:-;telling groote 
waarde, omdat wU daarin een waarborg zien voor de betrouw
baarheid der personen die wij aanbevelen. 

Uit de door ons geconstateerde re.' ultaten der emigratie, 
zooals die voorkomen in dit verslag, leide mE-n niet af dat 
in 't algemeen Zuid-Afrika voor Nederlanders al::; arbeids\·eld 
weinig waarde heeft; hetgeen wij in het bovenstaande mede
deelden geeft van de emigratie uit Nederland . leehts een zeer 
onvolkomen beeld. De Nederlandsche ondernemingen en 
handelszaken, die in Zuid·Afrika gevestigd zijn, hebben bijna. 
alle hun hoofdkantoor hier te lande, en z\jn daardoor in staat 
zelve te zorgen voor de aanvulling en uitbreiding van hun 
personeel, en het aantal van hen die op die wuze een plaatsing 
vinden, is niet onbelangrijk. Zoo weten wij o. a. dat de 
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg ~faatschappij in 
1 \:17 nog 255 personen uit Nederland voor haren dien, t heeft 
uitgE-zonden. Ook is ons bekend, dat het Departement van 
Onderwijs in de Zuid·Afrikaansche Republiek in 1897 een 
viJftigtal Nederlandsche onderwijzers heofc geplaatst. Boven
dien vertrokken vele gezinnen (vrouwen en kinderen) van 
personen, die reeds edert eenigen tijd ginds geve tigd waren; 
onkclo malen werd door deze onze tusschenkomst ingeroepen 
voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de passage, enz. 

Onderscheidene Hollandsche gezinnen laten ook door bloed
verwanten of vrienden dienstiJoden komen, zonder onze 
bemiddeling in te roepen en ten slotte gaan er nog altUd een 
zeker aantal emigr;mten op goed geluk, voor eigen rekening 
on ris co, met of zonder inlichtingen van ginds gevestigde 
betrekkingen; dit getal ontsnapt aan alle contröle. 

WU mogen dit verslag niet eindigen zontlor onzen dank 
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te bc.mligen aan allen (lie dit jaar, zoo hier te lande als in 
Zllûi-A.frita, hebben ~ewe1·k.t om ons van betrouwbare 
llllièhtiDgen te voorzien. 

In 't lt~der wemJehen WU daarbU melding te maken V"an 
~ dames-correspondenten van de lliél' te lande gev~ 
atd'teliDC der Internationale Vertemging tot Behartiglllf der 
~ van .Jtmee Keilje$, die ons herbaaldeJUt inlichtiJlgen 
__ , dieD6tboden veracbaften; vooral bU de beoordereling 

deze ~rie van emigraoten is onaè hulp van dames 
Tall onberekenba&r nut. Dit ie ook weder gebleken te Pretoria, 
waar door de zorg van het dames-eomitá, dat voor de plaatsing 
der 4lenstboden zorgt, dez& méjee steeds me~ de meeáte 
b.eféi~ w..-dèn geholpen. 

let minder heeft de Heer F. J, Do.au N~ 
~ Gtll..aal der Nederlanden te Prttoria, aanspraak op 
.- akflltelUth.eid voor de welwijleode wijze waarop Mf - ._t deJl toestand in de Zuid•Afritaanaehe Repbliek 
~ 
ne 11eer 4 :o. & s...- te Pmtoria kt4 ook cm ,_. 

aldPî' weder alä .. v:-.... 8otdilef op &ilr0t18 bet zu.e 
te& bij om de door _..'MaWcJ.U. ....... eu.,._._ 

_.. plaatsing te ~; zo- ..._ otdell dOol mJB 

)11 TOOrtd)U'iDg zeer op prV. ~ 
Vaa dén lileer EvEn .J, VAN Gou:o• te .Johannesburg 

..... Wij weder eenige uitvoerige medèdeelingen over 
••~••x. aldaar, alsmede O?er eukele o~ QRil.i· 



BIJLAGE IV. 

VERSLAG 
\A~ DE 

Voorsch otbank voor Zuid- Afrika 
over 1897· 

~Cm ~rtc;; ç..-l:m~/rc!A~ttrt:tJ .• 
\Vij lluhlJen 110 t'Cr U hit'rbJj ovn vur~la;; aan te hiedt:ll 

omtrPllL du vurri<;htingcn onzer voreuniging goduremlo het janr 
18D7, ter lJcgclcüling Y<Ul 1lc lJalan~ en win:>t- en vcrliu;-;ru
kuuing pc'r 31 December H>D7. 

<la<lrJlO zouden Wij hebllCll gezien t1at rlu uitbreiding OllZt'l' 
werkkring, do vmag naar voorst.:lwtten, on:-> in tk no•ll1zakulijk
lwill had gcllmeh t om opnicn w ct n ltt'roep lc! doen op onze 
vriew1on en op kapitaal::;ymw·o•>ting aan to dringen. On::; wurk
ka.pitaal dat in 18~J7 met f 7.:wo.- toenam un thans f :?G,7UO.
bUllntagt, it'l ech tor voorloopig voltl•Junde. 

De toe:>tandeu in Tmn~nwl ,,-arl'n in 18!17 \1ll1 dien aard. 
chtt wij ll<tuwdijk::; Hijhcitl vont1Cn. nm do gdegunlwirl tot 
emigmtie daartwen te vurgl'makkelijkon. Huctb in .Jiaart ::;<;hrellt' 
nmm vertegenwoordiger: ;)k moet U waart"Jdmwen om geen 
werklieden uit te sturen wier uitzending U niet vnomf i.· 
n<ml>cvokn. Timmerlieden en mut:-;loiaan; zijn er hier thans te 
vuol'' . Deze waar~dnnYin~ wer<l in tlcn loott tll's jaar:-; nog 
Ct'llÎge malen lwrhaahl en \n,nl dunr nn:s zeer ter hark bf'll'llll'll, 

da;tr wij vol:;Lrokt niet wenschon lle emigmtiv te huvonlt r '11 
van per::;onvn voor wio de kam; om in 'I'rc.tu::lntnl werk lc vinden, 
gering zou zijn. 

Onze voor:sdwttcn wC'l'dL'n daarom ook hij11a uit::;luitond 
ge~even ttan hen rlic kundt>n aan t !Innen, <lat zij reed~ ~·en h -
trekking haddun on aan dien::;tmoi:;jc::; voor \\'ÏC de toekom~t 
in Tramwaal nog altijtl goPd iN. 

liet fowls tot borg:-;telliug voor tlienstlJoden, dat het vorig 
jaar werd gevonncl, groeide: in den loop ntn het jaar van 
f 600.- tot f 1,±00. - aan door twee giften van f 700. 
en f 100. - . Laaü;tgonoemd lJodmg moet ''lorden gerestitueerd 
wanneer lwt mci:->jc aan wil' on,Jer 1]uze borgstelling een 
vnor:-~chot. wurcl Yor:;t rukt dit zal ll ~u hen turughutaahl. Dit 
f(lJJilN ~lclcln on::; in cl1· g1+~ 'lilt ~id u111 aan \'iPr clh•nstuwJ:-<jc;:-; 
1lo C'JllÏ;.!mtio nnur 'l'ralls\<t<tl lllllgc>lijk te makun. lluu Zl:er 
zouden wij \\·uu:>~.:h •11 dut mcenleru. ~ifteu, hetzij groul ol' klein, 
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voor dit fonds werden ontvangen, opdat wij ook aan zulke 
meisjes Yoorschot konden verleenen, wier geschiktheid blijkt, 
doch die buiten staat zijn de door onze ::;tatuten verlangde 
zekerheid te 'tellen ! Mocht het voorbeeld ' 'an boYengenoemde 
geYers en van hen die ons in don aanvang Yan 1898 verblijdden 
met twee giften, een van f 100. - en een van f 250.- bij 
velen navolging vinden . 

Op 31 December 189G was door 
32 voorschotnemers ven>chuldigd . 

gedurende 1897 werden ver::;trekt 
41 voorschotten : uitbetaald 

Op 30 .Juni en 31 December werden de voor
scbotnemers voor rente belast met . 

~voorschotten . 
17 " afbetaald; terugbetaald 

Op 31 December 1807 was dut! door 

" 19,515.-

__,,_ 1,549.09 
f 34,616.74 
)) 13,919.23 

56 voorschotnemers Yerschuldigd . f 20,n97.51 
De terugbetalingen hadden OYer het algemeen ~:eer goregeld 

plaats. in vele gevallen reeds vóór den bepaalden tijd . Voor 
een groot deel danken wij dit aan den ijver van onzen verte
genwoordiger in Zuid-Afrika, den heer A. D. R. BrsscuoP, die 
niet alleen de emigranten bij bun komst beh:llpzaam is in het 
zoeken van voor hen passende betrekkingen, doch ook later 
voortdurend met hen in aanraking blijft en hen dikwijls van 
raad dient. 

Zooals wij hierboven vermeldden werd aan rente op voor
schotten gemaakt (1,549.09. Verminderen wij dit heelrag mot 
(2.97 voor betaalde rente aan onzen bankier. dan blijfG op 
renterekening een zuivere winst over van f 1,5±7.12. 

Als bijdrage in de oprichtingskosten ontvingen wij van de 
Nederlandsch Zuid-Afrikaanscbe Vereeniging f 250. - waaruit 
de kosten voor het drukken van a.andeelen enz. werden betaald. 

Van de rekening kantoor-rneubelen werd (73.02 afgeschreven 
en komt deze rekening nu met f' 1.- op de balans voor. 

Het saldo in kas te Pretoria : .t:. 8!-U 6.11 namen wij tot 
den koer· van f 12.- per Pond Sterling 111 onze balans op. 
Daardoor moest een bedrag van f 11.70 als koersverlies worden 
geboekt. 

X a aftrek van f 849.26 voor onkosten blijft een winst over 
van f 522.55. Hiervan f 122.05 bestemmende om op nieuwe 
rekening over te brengen en ter bestr~iding van de te betalen 
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bedrijfslJelasting, blijft een bedrag Yan f 400.50 al zuivere winst 
over, welk bedrag art . 3 onzer Rtatuten voorschrijft. om als 
ren te op het grondkapitaal te vergoeden . Aandeelbouder · hebhen 
dus recht op een uitkeering van 1 1~ pCt. op lmnne aandeelen. 
Ons bestuur zou evenwel gaarne cle beschikking o'i·er deze gelden 
behouden en zal daaromtrent aa,n alle aandeelhouders indivi
dueel voorstellen doen. 

In clc jaarlij ks<.:he algmnocne vergatlering werden do heeren 
Mr. W . H. DE BEAUFOR'l' en .Mr. .J. E. liENXY, respectieYelUk 
als commissaris en bm:ltunr;:;lid herko~:en. Beicle heeren namen 
deze benoeming aan do ·h zagen 11ich genoodzaakt in den Joop 
van 1897 hunne functies neer te leggen. de lwer DE BE.\LFORT 
in verhand met zijn optreden al· mmister Yan buitenlandfche 
zaken, de heer HENXY toen hij tot lid Yan den rw,1.d van :-;tatc 
benoemd, Amsterdam metterwoon moest verlaten. 

IY\i kunnen niet nalaten beid~ heeren onzen welgemeenden 
dank te betuigen voor hetgeen z\j in hunne verschlllen(1e functie· 
voor onze vereeniging deden. 

Gelukkig prijzen wij ons datdelteer HEKNY. door de algomeene 
vergadering van 30 December in de Yat;ature DE BEAUFORT, tot com
missaris gekozen, 11ich bereid verklaarde deze benoeming te aan
vaarden, zoodat w~j de zeor gewaardeerde voorhebtingen den krach
tigen steun van den heer HENXY niet zullen behoewn te mis~en. 

In pla.:'l.ts van den heer HEN':\Y werd de heer .J. H . A. A. KALFF 
tot lid van ons bestuur verkozen. 

De raad van commissaris ·en kootl uit zijn midden den 
beer Mr. .J. E. HENXY tot vo~rzitter, terwijl het bestuur de 
beer :Mr. H . P . G. QuAcK tot ,-oorzitter aanwees. 

Thans zijn aan de beurt Yan aftreding : Yan commi sari:sen 
de heer J. L . CLCYSENAER en van het be -tuur de heer 11r. 
H . P. G. QuAcK en zullen w~j U Yerzoeken in die >acature' 
te voorzien aoor keuze uit de daarvoor aan te bieden dubbel
tallen. 

Ten slotte wen ·t;hen wij nog te Yerrnelden, tlat in de n:rga.
dering van 30 December tot Yertegenwoordiger te Jobmme l.Jurg 
werd benoemd de heer E. .J. YAK GonKoM, die zich bereiel ...-er
klaarde deze benoeming aan te nemen . 

HEr BEsrcun, 
H . P . G. QUACK, roorzitter . 
.J. B. LOMAN, Secretaris. 



DEBET. BALANS (31 December 1897). CREDIT. 

N ederlamlsehe Bank· on Crcdiot-Yereerliging 
Yoor Zuitl·.Afrika. . . . . . . . . . 

Voorschotnemers . . . . . . . . . . . . 
Kassa ...... .. . ...... . . 
Agentschap Pretoria;:, 80.16.11 . it f U.
Kantoormeubolen. . . . . . . . . . . . 

De Raad van Commissetrissen: 
J. E. HE1""NY, roor.=itter. 

r 6779137 
20ü07 51 

" 8213 
!In 10/8' HJ 

I" 11-
r 28038 1(j 

I' 

Grondkapitaal . . . . . . . . . . 
Te betalen onkosten . . . . . . . 
l~omls tot borg:;Lelling voor dienstboden . 
\Yinst on Vcrlies. . . . . . . • . . . . 

liet Bestnur : 

r 

11 

/I r 

II. P. G. QU.ACK, roorzitte1·. 
J. B. I .. ONAK, Secretaris. 

20700 -
15 Gl 

1400 
522 GiJ 

28638 lCi 

DEBET. WINST-- en VERLIESREKENING (31 December 1897.) CREDIT. 

Saldo Ao. Po. . . . . . 
Onkosten ....... . 
.Agentschap Pretoria, koersverlie8 
Kantoormeubelen . . . . . . . 
Winst: 

11/o pct. OYOr .f 26,700.-, 
Saldo op nieuwe rekening 

r 
" 

83 60 
84!J 2G 

17 70 
73.02 

t 400.60 I 
·.. 122.03 . 522 36 
-·- --- ,~ 

---
t 104612 

De Raad van Go1111tlissarissen: 
J. E. HEXXY, T"oor:::itter. 

Interest .............. . !' 

r 
liet Bestuur: 

H. P. G. QC"A.CK, roo1·zitter. 
J. B. LO:MAK, Secreta1·is. 

1u46 12 

1546 12 



BijLAGE V. 

CONSULAIRE VERSLAGEN. 

UITTREKSEL uit het Verslag van den Consul 
Generaal der Nederlanden te Pretoria 
over het jaar 18g6 en de vier eerste 
maanden van 1897. 

J,ttndverbuizing. De stroom van lan<lverhui~or,; naar de 
:6uicl-Afrikaanscho Republiek vloeide nog ruimer dan in heL 
voorafgaand jaar. Ook uit .~ederland kwam een groot aantal 
per,;onen, waaronder vele h<md\Yerk::>lieden, hun geluk hiel 
te lanuc beproeven. Over h13t algemeen vonden uie .. ~cder
landers spoedig werk, doch ton gevolge yan verschillende 
omst<tndighedcn, nader omschreven in een kort berkht 
omtrent emigratie, opgenomen in .~:To. 30 der Consulaire Yer
sla,;en en Berichten, jaargang 18H7, zijn de tegenwoordige 
tijtien voor sommige dier emigranten mindor gun:-;tig. 

Deze Republiek is oen land. waar de toestanden ,.;nd 
wi.'sclon ; ,;oms bestaat plotseling grootc behoefte aan werk
krachton on vinuen allerlei men::.clten btjna dadelijk na aan
komst plaatsino:, dan weer volgt even snel een ,.;til tmd in 
zaken en kost het de grootste moeite, om nieuwelingen 
ecnig werk te ho:wrgen. Personen, die in zulke slechte t~jlkn 
hier aankomen, hebben het dikwijl,.; hard te verantwoonlco. 

Flinke, ongetrouwde men:,;chcn of getrouwde menschen, 
die hun gezin in .. : euerland hebbon achtergelaten, komen dil' 
moeilijkheden wel te boYon, en zoodra de tijd~.;n verbeteren, 
hcuben zij de eerste kansen. 

Naar aanleiding van vor::;chilleode gevallen, dat onbemiddelde 
personen, die op goed geluk in dit land komen, hunne families 
dadelijk hebben medegebracht. mag ik niet nalaten er hier 
op te wijzen, dat bij de bijzondere duurte van woningen ell 
('er:-;t.ü leven::;behoeften het uitkomen met cone familie ZUlt 

is af tP raden: In het ongunsLi~ geval, <htt z;i,j geruimcn tijll 
naar ('<'lle het.n·kking- moeten z(wk<'n, ga.au zij zou hard 
aehlcruil, dat ZtJ jaren laug in Jiuandeele moeilijkht:den 



kunnen verkeeren. Eerst nadat zij oenen werkkring hebben 
gevonden en voldoende kennis van _de toestanden hebben 
opgedaan. is het raadnam voor hen om hunne familie uit 
~ederland te doen vertrekken. 

Door de Directie der :Neuerlandsche Zuid·Afrikaansche 
SpoorweD; :Jiaatschappi.i weruen 4Ei Nederlanders voor den 
spoorwegclienst uitgezonden, rrrwijl met behulp der zoo bij 
uitstek nuttige Voor. chotbank voor Zuià-.Afrika te Amsterdam 
in het verslagtijdperk ruim 50 Jandgenooten naar deze 
Republiek zijn vertrokken. 

Laatstgemelde emigranten slaagden meestal goed, een 
be"'·ij dat <le keuze met groote zorg hee~t plaats gehad. 

Het verdient alle aa.nbe\•eling voor vermogende Neder· 
landers, wicn de toekomst hunner nationaliteit ter harte 
gaat, om kra<.:lltigen financieelen steun a:m genoemde in
stelling te verleenen. 

Vele hier ge\·estigde Xederlanders lieten hunne families 
uit het vaderland uitkomen . 

Ofschoon het niet mogelijk is, met zekerheid het aantal 
aangekomen landgenooten op te geven, meen ik uit Yer· 
schillende gegevens te mogen afleidrn, dat de Ncderln.ndsche 
bevolkincr hier te lande in ltet afgeloopen jaar met circa ~000 
personen is vermeerderd. 

UITTREKSEL uit het Verslag van den Consul 
Generaal der Nederlanden te Kaapstad 
over het jaar 18g6. 

Het zal dit jaar wel overbodig zijn in dit verslag een poli
tiek oYerzicht te geven, zooals gedurende vele jaren door mij 
geschied is. 

De .Jameson·inval beeft de belangstelling in Nederland, voor 
alles wat Zuid-Afrika betreft. toch weder zoo levendig wakker 
ge.-chud en aan den dorst naar IJerichten van Zuid-Afrika is 
op zoo uitstekende wijze door enkele der .Tcderlandsche dag
bladen voldaan, dat het onnoodig is daaraan veel toe te voegen. 



Het is nu te hopen dat men in ::Sederland, zooab wel eens 
vroeger geheurd is, niet weder al te snel verkoele. 

Het nadeel van de in dP laatste twintig jaar perio(liek 
geuite belangstelling in Zui<L\frikaan,-('he toestanclen en zaken 
iH, dat men, wat de bereikint.; \'an prakti,.:c:he rPsultaten betreft, 
dikwijls de aller;-;lechtste oogcnblikkPn uitkie:st. 

In hot algemeen gesproken is de Xederlandsche handc'l ên 
industrie hier meestal te laat in het veld grkomrn. \Vanneer 
de room van de melk af was, he:zon mPn in Xederland z\ine 
aa,ndacht op deze landen te ve tigen. 

En Yoor een land als Xcrlrrland i;; het jubt Yan zoo h\j
zonder veel waarde om het oer:st in het veld te z\jn. llan is 
er met gering kapitaal nog iets te beginnen. dan is de con
currentie nog niet zoo s<:hC!1J dat z\i mannen van ondervinding 
vereisebt en juist op het punt van geld engeschik te roensdwn 
komt in den handelsstr\jd de kracht uit van een groot tegen
over een klein \'Olk. 

Volgens mijne ondervindin~ hebbPn wij in Xederl;md Yrle 
geschikte jongelui om in verre gewesten den :' trijd op het 
gellied van handel en n\jverhcül te aanvaarden en een lichaam. 
zooals "Het Buitenland", doet zonder tw\jfel goede diensten 
door die geschikte personen uit te kiezen en ze in . ta:tt te 
stellen naar verre landen te gaan om daar de. voor la.ter zoo 
noodige ondervinding op te doen. ~Iaar dan moet later ook het 
Nederlandsche kapitaal die menschen behoorl\jk ondersteunen 
en van de door hen op~etl.nne ontl.ervinding partij trekkeiL 

BU het oprichten Yan zaken of onderheming<>n is men oYer 
het algemeen in Nederland geneigd ze in het begin op te 
bekrompen schaal in te richten. D<lardoor wordt dikwijli> een 
slecht fondament gelegd en wanneer men dan natierhand ,bU 
stukken en brokken" daarop voortbouwt, blijft het geheel 
zwak en bouwvallig. 

Ook in het afgeloopen jaar werd de herhaaldelUk uitgespro
ken mecning bij mij bevestigd, dat er voor X ederlands handel 
en ntjverheid hier nog wel wat te doen valt. 

Een groot aantal firma';-; in Xetl.erla.nd verzochten per brief 
inlichtingen met opgaaf van adre:-;sen. Aan dien '"ensch werd 
:-;teed;-; gaarne voldaan en sommigen werden met correspon-
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denten hier in aanraking gebracht en met genoegen vern.~m 
ik dat dientengevolge herhaalllelijk goede zaken werden afge
sloten. Een paar reizigers, die firma's in Nederland vertegen
woordigden, werden door mij in aanraking gebracht met 
handelshuizen alhier en verkregen bevredigende resultaten. 
:Maar zooals reeds hierboven vermeld, men moet in Nederland 
dergelijke zaken niet op al te bekrompen schaal inrichten en 
de geschikte per .. onen uitzenden, liefst menschen, die ale 
handelsreiziger8 reeds hunne sporen verdiend hebben. Wan
neer eenige fabrikanten of kooplui zich gecombineerd en een 
dergelijken geroutineerden handelsreiziger gevonden hebben, 
die voldoende met de Engelsche taal bekend is, rekene men 
de onkosten vooral niet te laag, en beperke men den duur 
der reis niet te veel. 

Vooral om een nieuw artikel ingang te doen vinden bi.i 
bet publiek moet heel wat opgeofferd worden aan advertenties 
en daarin komt men met een paar honderd gulden niet ver. 
De zaken, die in Europa vergemakkelijkt worden door het 
drinken van een borreltje en het rooken vaneenegoede sigaar, 
eischen hier in deze landen, waar het geld zooveel minder 
waarde heeft en zooveel gemakkelijker uitgegeven vvordt, 
dikwijls een luncheon en eene flesch champagne en dat 
kost hier minstens <f. 1 of wel twaalf gulden. 

Ook voor handelsreizigers geldt, met betrekking tot de Lc 
volgen reisroute, wat ik hierna schrijf ten dienste van hand
werkslui en andere menschen, die hun geluk in Zuid-Afrika 
komen beproeven. 

Eenige algeroeene wenken en inlichtingen kunnen van nut 
zUn. De eerste plaats, die bezocht ·wordt, is natuurlijk de 
Kaapstad. Daar moot do reiziger, nadat h\i zich eon fatsoen· 
lijk maar niet te duur hotel gekozen heeft, zijne monsters 
door het douane-kantoor "passeeren," maar logt eene verkla
ring af dat hij handel::;reiziger is en kan dan, wanneer htj 
naar Europa terugkeert, de douanerechten terug ontvangen 
op de monsters, die nog in zijn bezit ziJn. 

Daarop moet hi.i ergens eeno kamer huren, waar de mon· 
stert; tenLoongestold wurûen en ûc verschillende kooplui of 
hunne bedionden (buyors) overhalen, zijne monsters te komen 
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l>el'.ichtigen. Alle prijzen moeten in Engelschr munt gesteld 
worden en hot is g1~wen ·cht ook op hot punt van afmetingrn 
en gewicht het uon Engelsellen klanten gPmakkclUk: te maken . 

\'oor licenRio moet ieder handelsreizie:er in deze kolonie van 
1 Januari tot ultimo December .f 50, na Juli tot ultimo 
J)o('embcr & 26 betalen. 

Op de spoorwegen genieten zij zekere voordeclen. Zij kun
non b.v. lo klasse reizen op 2e klasse-biljetten en men 
bagage vrij medevoeren dan gnwone reizigers. 

Do voorwa:1rde waarop hier de meeste zaken afgesloten 
won Jen, is betalinl!; tegen overgaaf van cognossement en factuur. 

Ka eeno weck of drie hier vertoefd te hebben kan de han
delsreiziger, die misschien in dien tijd ook eens een kijkje 
genomen hoeft in dichtl>\i gelegen pl::l.atsPn, zooals de Paar!. 
Wellington, Worcester enr.., zi<'h op rAi. · begeYcn naar Port 
Elisabcth, het Uvcrpool van Zuid-Afrika. Daarna l>e7.0~'ke 
men 1-<Jast London en van daar uit Grahamstown en King 
Willi:1mstown en dan kan men doorreizen nan.r Durban (~'atal) 
om van daar via Picter ~Inritzburg naar Johannesburg en 
Pretoria te gaan. 

Op den terugweg van Pretoria kan aan Bloemfonteîn en 
Kimberley een bezoek gebracht worden, om dan van Kaap:>tad 
uit weder de terugreis te aanvaarden. Zulk eene reis kost 
zonder twUfel heel wat geld en het is niet gewenscht drn 
vertegenwoordiger te zeer in zijne uitgaven te lJeknibhelcn, 
maar wanneer oenige fabrikanten en kooplui zich vercenigen 
om de onkosten te dokken, zou dit de zaak veel vereenvoudigen. 

De fabrikanten en kooplui in Xederland vergi:-;sen zich 
ochter wanneer zij denken, d:1t voor den handel in Zuid· 
Afrika het niet op qualiteit aankomt, als de prijs maar laag 
is. Winkels en magazUnen hier bieden dikwijls goederen te 
koop a<tn, die voor verkoop in Nederland te kostbaar zouden 
7.\jn, en menigeen, die pas van Europa arriveert, verwomll'rt 
zich over de groote woelde die hier tentoongespreid wordt. 
Handel met inboorlingen, zooals die aan onze fahrikantPn 
in X ederland bokend is uit ondervinding van Oo. t· of West
kust, bestaat hier alleen in oenige ooc-tcl\jke deel en der kolonie. 

Volgen::l de stati:-;tiekc opgaven is <le handel van Nederland 



met <.Ie Kaapkolonie toegenomen ; zooals ik echter reeds 
herhaaldelijk aangetoond heb, zijn deze opgaven niet vcr
tromvbaar. 

Want slechts dat~cne \YOrclt opgegeven als van Xecierland 
ingevoerd, wat in Xederland:>che havens i<> geladen in schepen 
die direct of via Engeland, dat is met. a<tnloopen van eenc 
of meer Engelsche havens, naar hier kwamen. Daaronder 
zijn natuurlijk ook weder goederen begrepen, die van 
Duitschland in transito via N ederlRn<.l werden verzonden. 

Daarentegen z\in onder de invoeren van Groot-Britannië 
vele g:oeàeren, die eerst van Netlorland naar Engeland werden 
verzonden en daar ingescheept in schepen, die naar hier 
beslemd waren. Over het algemeen echter geloof ik, <.lat ue 
handel tusschen Nederland en Zuid-Afrika toegenomen is, 
hoewel er nog ruimte voor uitbreiding bestaat. 

In het afgeloopen jaar werd tusschen het Spoorweg-depar· 
tement dezer kolonie en de Javasche Bosch-Exploitatie· 
Maatschappij een groot contract afgesloten voor de levering 
van djattihouten dwar:>liggers en door de deugdzaamheid van 
dit hout, dat als "Cajatihout" hier b\i de oude Kapenaars 
bekend is, daar het door de oude Hollander:-; veel van Indië 
aangevoerd en b\( het bouwen van huizen veel gebruikt 
werd, nog steed:-; om z~jne duurzaamheid hOO!,i aangeschreven 
:-;taat, mag men verwachten, dat de door die ma<l.tschappij 
hier gevesLigde agentuur ook in het Vt!rvolg goede resultaten 
zal opleveren. 

:Met het oog op de uitbreiding van het Xeüerhtndsche clement 
in Zuid-Afrika, is het ook van belang hier mede te cleelen, 
dat oenige onuernemende :N ederh:.nder:-; in het afgeloopen jaar 
eene plaats (boerderij) kochten in het district van de Paarl, 
ten einde zich op groote schaal op de vruchtenkweeker\i tOe 
te legge-n. Aan het hoofU. dier ondernPming staan twee 
Hollandtrs, die op dit gebied reeds in Californië de noodige 
ontlcrvindin!!" hehben opgedaan en die reeds blijken ga ven van 
hunne bekwaamheid in llet vru(jhtcn drogen en op eenige 
bndbouwtentoon:->tt"llingen d0 eerste prUzen kregen, o. a. 
voor het drogen van abnkozen. Dergelijke ondernemingen 
verei,;~.:hen echter heel wat kapita;l.l en dnar in de meeste 
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gevallen van meet af aan begonnen moet wonlen, kau men 
in de Per~te jaren geene groote resultaten verwat:ht n. 

Goede grond is in deze kolonie duur en stijgt nog dagelijks 
in waarde. ::\laar de vraag naar arbeider;-; blijft :stceu.· een 
moeiel(jk op te lo,.;sen vraag:;tuk. 

Hoewel een gekleurde arbeider op eene boerde1·~j steect:o1 
werk kan vinden tot ca. 2 :-;hillings en G pence per dag-. ztjn 
z\j zeer moeiPlijk te verkrijgen on dikwijls dagen lang door 
dronkenschap onbekwaam orn te werken, terwtjl zij op aller· 
bande feestdagen en voornamelUk van oenige dagPn vóór 
Kerstmis tot eene week na Nicuwj;tar in het geheel niet:> 
doen. Dit alles is voor den buer zeer hinderlijk. Toch valt 
het moeieli.ik daarin verbetering te brengen door het in voeren 
van Europeesch werkvolk, daar de ondervinding geleerd heeft. 
dat de l.Jlanke niet met den kleurling te zamen kan of wil 
werken, en al zeer Rpoedig door overdreven denkbeelden van 
z(jne eigene waarde en door het stellen van te hooge eischrn 
den dienst eindigt. 

De hier in 1SU3 gevestigde Hollanusche boekhandel van 
de heeren DussEAU & Co. breidde zich op zeer bevredigende 
wijze uit en door goede liollandscho werken tot mati~1! 

prijzen ter be~cllikking te stellen van het Hollandsch-Afri· 
kaansch publiek draa~t z\j veel hij tot het l1ehoud der Hol· 
Jand:>che ta,al. Er is intussrhen in dit vak geene ruimte 
voor concurrentie. De herleviu~ 1·an het Hollandscil-.\.fd· 
knansch <' loment wa · sedert den .Jame;-;on·in ,·al zeer merkbaar 
en daartoe word o.a. ook krachtig bijgedra~en door Ow; J,and. 

llit nienwsblau, dat dri,'m:Jal per \l.<'l'k hi•'r t0 Kaap:-;ta 1 
in het llollandsch verschijnt en waan·an ook eene W('kl'l\jksrhc 
maileditie wordt uitgegeven, i·ltaat on dur de bekwame redadi•.: 
van oenen warmen jongen Afrikaandrr. advocaat ilfALA.·, en 
ik kan ieLleren N etlerlan,lcr, die iets bi.i wil tlr;lgen tot steun 
van de IIollandsche t<tal in dit werehldecl en tot bevoruering 
dPr Lelangen van het HJ!htn(bch·Afrikaansclw element. 
aanraden dit te doel! in den vorm 1·an eenP intèekrn.ng op 
dit blau . Daarmede doet men een goed en dPgelijk Wt>rk. 

Ouk voor het plaatsen van advertenthlti ia dit ulad. dat vooral 
door de Hollandse he Afrikaanden,; gelezen \\·ordt, zeer ge:::;chikt. 
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Ons Tijdsch1·i(l, onder (]o bekwame redacti~"' van ver
sdrillende hoofdmannPn dor Hollandscito pari \i, on uitgPgoven 
door de firma DussEAU & Co. vindt meer en meer lezers en 
verûient dit ook ten volle. 

Bekwame timmerlui, metselaars, smrûen, meubelmakers, 
letterzetters, in het kort menschen, rlie een hand werk goed 
verstaan, oppassend en vooral matig zijn in hot gohruik van 
wijn of sterken dmnk, kunnen hier over het algemeen nog 
steeds gemakkelijk werk vinden. 

In hf't laatste jaar trokken er velen hier door met beKtemming 
naar rle Zuid-Afrikaanscho Republiek en ocnigen daarvan 
vonden hier onmidllelli.ik na aankomst werk en IJloven in 
deze kolonie. Wol zijn do loonen hier niet zoo hoog als in 
Lle ZuiU·Afrikaan:;;ch. Republiek, maar huisiluur on levens
behooften :t.~jn hier ook niet zoo hoog. Het loon voor goede 
handwerkslui is van 10/- tot 12/6 por dag. Lottcrzetterc; 
kunnen 11 stuivers per 1 000 ends verdienrn. 

Met een niet te groot gezin kan een h::.tndwerksman hier 
van J?.. 10 tot J?.. U per ID<land behoorlijk leven en is (]e 
vrouw flink, dan kan zij door wasschon of naaien da:1.r nog 
wel iets bij verdienen. 

:Jienschen, die geen vak vcrstaan of zooals zij dat gewoonlUk 
uitdrukken, alles kunnon aanpakken, raad ik niet aan naar 
Zuid-Afrika te komen. 

Wie de reis naar Johannesburg of Pretoria maakt, moet 
niet via de Delagoa-baai reizen, tenzij hij met de Duitse-he 
booten langs de Oostkust kome. Komt men via Kaapstad, 
Jan moet men van hier per spoor gaan. Do H'is via do 
Delagoa-baai i;; veel langer on ook kostbaarder. 

De spoorreis van hier naar Johannesburg en Pretoria ko:-~t 

respectievelijk !- 8 on i 8.5.6 2e kl., .B 4.8.9 on t 4.18.3 :3e kl. 
Gezelschappen van tien personen krijgen ecne redudie. 
Men heeft per per. ·oon in de derde klas:se 25 'IC bagage 

vr\j, in de tweellc klasse 50 'IC,. 
Het overige kan medegenomen worden tot t 1 per 1(10 ru: 

of als vrachtgoed nagezonden tot ca. 10/- per lUO ru:. Yonr 
onkosten hier en op de reis moet mm ongeveer no;- per 
persoon rekenen. 



Alk rwr;-;ullell, diP Ojl ~u··d !,Wlllk naar Zuid-Afrihl kllJ11Cil. 
nwu ik aan r'<'rsl. tot Kaap:-;ta•l te komen. In een paar da!ren 
kunnen zi.i zich 0\'0ttuigen of Pr hier werk tl:l vinrlPn is. Is 
dit niet het geval. dan kunnen zij of vüt Bloemfontein naar 
Johauneslmrg en l'reLoria trekken uf wel zij kunnen hun geluk 
eerst gaan beproeven te Port Elisabeth of Dm·ban-

Deze laatste route is met het oog op het groote belang 
van don handel dezer havenplaat~en vooral aan to bcvelen 
aan jongelui, uie betrekkingen op kantoor of in winkr>ls zoeken 
en voor hantlc]:.;reizigcrs- liet is een· fout van vele IIollandms, 
zonder oponthoud door te reizen naar Pretoria. daar, itH.lien 
men daar niets vindt, ltH'Il terug moet komen op dun n•cds 
PI'11Jl1aal afgelcgden weg, waarvoor dan dikwijl>3 de mi!hlull'n 
01 ti hrekun. 

En dan herinner ik er nog eens ernstig aan dat. homn~l 
men met de llolland;-;f'he taal bijna overal in Zuid-Afrika. 
terecht kan, kennb der Engulsche taal een bijna akoluut 
vercischto is. 

IIollandsch geld is hier zeer moeilijk te wisselen; de 
emigrant doet dus verstandig zich in Nederland te voorzien 
van Eugclscll gelcl of van ePn wissel op Pretoria, Johannf's
lmr~ of Kaapstad, waartoe ltü df' ~edcrlan1lsche Bank m 
CrcdicL-Ycrecnigincr voor Zuid-Afrika te Amstord<ll11 :-;treds 
gelegenbeid bestaat. 

i\1cn Joet niet verstandig al te veel kleûren me1lo te 
brengen. Ilet vcrvoer d<t:l.rvan per boot on spoor kost extra. 
geld en men kan over 1t0t algemeen klr~rC'n en sehoei-;cl 
hier vrij goedkoop koopen-

N<t a<tnkomst alhier ven-ocgC' men zich voor alle vcrcischb~ 
inlichtingen op het Consulaat. 

Neclerlantlsehe sdteepvaart. Ze. XedcrlancbdJC srhepm 
lwzochten in 1 Ç)fi dl"zC haven. Da<tronder waren twee Nedt>r
landsdw oorlogssehepcn. die op reis van Oost-Inuië naar 
N•·rlcrhtnd hier een ti0tltal uagen vcrtoefden tot lwt innenwn 
van steenkolen en hlt aan n1llen van provian•l. Hun kort 
\'('l"IJJ\j f gaf aalllt'idin~ tot Pl'nige feestel ijkJlP.dl'n Cll tot liet 
n:lll\Yt·r aanhnl•·n d!'r h:tn!lrn. diP C'l'll nanziPnli.ik clq] dc•r 
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bevolking van dit ·werelddeel nog aan ~ederland hechten. 
Niet~ draagt meer er toe bij om den llollandschen gee:-;t 
zoowel ouder d8 hier woneude X c<lerhtnclers als onder de 
Afrikaansche afstn.mmelingen van de oude Hollandsche 
kolunbten warrn te houden, dan die bezoeken van Neder
landsche oorlogsschepen. Ah-; vertegenwoordigers van de 
vloot, die onder DE RuYTER en 'l'ROMP zulke glorierUke 
herinneringen achterliet en die op zoo menige bladz\jde, ook 
der Engelsche geschiedenis, met eere genoemd \VOrdt, doen 
zij het bloed dergenen, die van de oude Hollanders afstammen, 
nog eeus W<tt sneller door de aderen vloeien en menigeen 
die in het dagelijksdw lc\·en z\jne afkom:st s·-·h\jnt te vergeten, 
legt dan bij eene dergelijke gelegenheid nog eens met warmte 
w~tuigenis af van het feit, düt ook bij hem nog wat averuloef 
ran den oor, pronkelijken vaderlandsehen geest. 

Van de vier koopvaard\jschepen liepen drie hier binnen als 
"noodhaveu". 

Met genoegen is nota genomen van de verandering in de 
voorschriften der wet gemaakt met betrekking tot het op
maken der s..:heup:-;vcrklaringnn. Do vroc'gcl' geldende voor
schriften waren ui.jna onuitvoerbaar. 

Gedurende 18% \er voegden zich 99ï Hollanders op dit 
Consulaat, w;1arvan 0\JG uitkwamen voor de Ncderlandsch 
Zuid· AJrikaan:-che spoorwegmaatschapp~j . 

116 kwamen uit de Zuid-Afrikaansc:he B.epubliek om hunne 
vrou wen of families bi.j aankomst uit N ederlantl af te halen; 
20 kwamen om hunne bruiden te ontmoeten en trouwden 
hier voor den nHt~istraat, terwijl het aantal Nederlanders, 
dat hier doortrok zonder zich op het Con~ulaat te vervoegen, 
gerust gest:hat k<l.n wvrden op :350. 

Hun a:len werd du nooJige lmlp en bi_i:;tand verleend. Het 
kan z~jn nut helJbeu hier nog eens in herinnering te brengen, 
dat lnwelijken tussdwn Nederlander:; in den vreemde gesloten 
volgens de plaat. el i i kc wetten, ook \"Olgen:; deN ederlandsche 
wet volkomeu wetti!S ztin, mits door de aanstaande echtge
noaten voldaan is aan de \'oorschriften der Nederlaodschc 
wet met betrekking tot de vublieke afkondiging n in ~ederland . 
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BijLAGE VI. 

VERSLAG VAN BESTUURDERS 
VAN HET 

Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten 
over het jaar 1897. 

Aan hd Besluur 
der Nt1derlrrndsclw Zuid·A(rikuansche Vereeniging. 

Ter voldoening aan Art. 4 van hun reglement, hebben 
Bcstuunler~ van litt St udiefoud:> voor ;';ui<..!· A frilmau,;dw 
titUlleuten de eer U het vun,Jag a.au te l.Jie<..!Pn hUutH'r ver
richtingen gedurende het jaar lSH'ï. 

In de sa.men~telling onzer Commissic kwam in het afge
loopen jaar groote verandering. :\Ioe~ren wi_j tJ vcrleden ,iaar 
wij?;on op de vacature, ontstaan door het overl\jden van 
Mr. II. A . L. H.HIELBERG en U mededeelcn, dat er ·weldr.t 
nog eene vacature ontstaan zou. daar Prof. Dr. C. B. SPRUYT te 
kennen had gegeven w gens gezondhridsredenen zijne functiën 
te mueten ncderleggen, in dit jaar heeft Prof. Dr. C. B. SPRUYT 

werkelijk onze Commissie verlaten. 
Waar Uw Bestuur zelf, waarin Prof. SPRUYT een zoo 

gewichtige plaats bekleedde, hetr.elfde verlies beeft te betreu
ren, en waar het U evenmin als ons, onbekend kan zijn hoe 
weinig Z. W.Ed. H. Gel. op openharen lof is gesteld, daar 
meen en wij hier ter plaatse niet te moeten uitweiden OYer. 
cle buitcnge·wone di n~tcn, die Prof. 'PRUYT, ook als Be;;tuurder 
van ons fonds, aan de 'rran. vaals<.:he zaak heeft bewezen, en 
bepalen ons tot de opmerking dat van aUes, wat Z.'W.Ecl. H. ,eJ. 



voor df' 'l'ran:-;,·n,al grclan,n heeft, (]it \\erk 7.Pkcr niet. llrt 
oni•PI<tJHrrijksb' <leP] \Yn,.;. l'.i_j!W op\·nlgr'rs mPr•Jwn lH'Ill niPt. 
Jwter te ktmnPu errPu. flan door twtrouw t,, traclltro in 
zUne Yoet:-:tappcn te treden. lfOPZef'l' hnn <laarbij drukt het 
gevoel van eigen minderheid, zU weten, dat hun pogen nict 
hopeloos is, omdat Prof. Sl'RUYT, gelijk zij reeds ervaren 
hebben, hen met zijne r\jpe ervaring en zijnen vriemlclijken 
raad steeds ten dienste bl\jft staan, voor welke bereidwillig
heid hem hier openlijk z\j dank gebracht. Alllus voortgaandc 
hopen wij ook in /',.-Afrika hetzelfde vertrouwen te winnen, 
dat Be:-;tuunlcrR van het Stwliefol1!1s oncler de beprorfde 
leiding van Prof. Dr. J. \V. GuNNING on Prof. Dr.('. B. f-ll'HUY'l' 

daar gin<ls steeels genoten hebhell en zon<ler hetwolk hun 
arueicl hier niet vruc;htbaar kan z\jn. 

In de heide varaturen werd door 1:' \ oorzicn, door toL 
Bc:-;tuunler"; te henoemen de HeCl·en n. B"LLAAR ~l'IWYT, die 
reed:-; eenigen tijd. ale; loco-penningmrc~Ler had. gcfungernl 
en Dr . .JoH. \V. PoNT te 'C"trecht. 

Het gPtal onzer kweekcliogen bleef stationair. Van de 
drie, die vcrleden ja::tr hier annkwamc·n, deed .T. SciiOJmAN, • 
die ern beurs hoeft van de Transv. Hogeering, in SeptcmiJcr 
admif:ï,.;ie-examen als toehoor<ler der :J" klas:-;e I[. B. R. Yonr 
alle wi'!kumlige vakken, voor Nederland,;ch en Engeh:ch en 
:-;laagde naar wen,;ch. Zijne rapporten luidon tot nu toe zeer 
gunstig. Ilti hleef wonen btj den Heer E. NnAXD te Utrerlit 
<'n hoopt dit jaar tot de 4" klassP der U. B. S. brvonlenl 
te worden voor boven~enoemde vakke-n en voor Duitsch. 

H . BoDEXSTEIN en U. WELLBAcn, studeerende \'oor !H'urzen, 
uitgeloofd door vartienlieren in tle 'l'ransvaal, wcnlen in 18\lü 
tot de 2•• en cle 3\) klasse vanhet Amer:-;foortscl! Gymnasium 
toegelatm en b\j Mevr. lle Wed . MEtSH~rA gehuisvest. ln dit 
jaar wenten zii hcvordenl tot de 3" en d0 l0 klasse. Hunne 
rapportc·n uoen ons voor de toekomst het brst<~ verwac;htcn. 
Z~j bt.:lworen toc;lt ondPr cle eer:-;te lt'e:rlingcn hunner klassen . 

.:\I. , IALIIEIW~<:, die Ol'll homs hocfL ,-,m tTwe Vereeuiging, 
en E. DE SouzA, nwt een llenr:-; ,·an de 'l'raLhV. RegPering, 
Hlaag!len >oor hun cindcX<tmcn t>ll wcnlPn lot sturlr·nL g-eprn· 
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movoeJd. Na hunne promotie bezochten zij hunne familie, 
keerden in Decomber weer en ve~tigden zich te "C"trecht, 
waar zij in de rPchten studeeren. Te dezer plaatse is het 
ons behoefte onzen hartel~jken dank te betuigen aan de 
familie HunERS te Amersfoort en Mevr. de Wed. BERKHouT 
te Doetinchem voor de wijze, waarop zij in de laatste ja~n 
do belangen van deze onze kweekelingen hetben behartigd. 

N. J. SMrT, met een beurs van het studiefond~, bleef te 
.2wolle bij Ds. KAMP, werd bevorderd tot de 66 klasse van 
het Gymnasium en hoopt dit jaar eindexamen te doen, 
evenals C. PrsToRms, die een beur::: heeft van de Transv. 
Hogcering. Laatstgenoemde bleef te Utrecht wonen en tracht 
onder leiding van Dr. FRA.ENKEL zich er voor te bekwamen. 
Ook hun ijver wordt door hunne leeraren geprezen. 

J. J. P. KLEIJN, die een beurs heeft van de Tnmsv. Regeering, 
zette z(jne studiën voor civiel·ingenieur te Delft voort. 

'l'egen het eind van 18~7 meldde zich bij ons aan : H. RELTZ, 
zoon van den oud·president van den Oranje-Vrijstaat, die in 
Kaapstad zijne voorbereidende studiën heeft voltooid en nu 
te Amsterdam in de rechten studeert. Op ons verzoek stelde 
Uw Bestuur een beurs te zijner beschikking, die op 1 Jan. 
18~8 is ingegaan. 

Voorts studeerden nog eenige Transvaalscha jongelieden 
hier te lande voor eigen rekening. Daaronder zijn er twee, 
op wier opleiding wij oenig toezicht houden. Een hunner, 
die dit jaar herwaart · kwam, bracht een introductiebrief 
van den Heer VAN BoESCHOTEN voor den Consul ·Generaal 
mede, waardoor wij in aangename corre:;pondentie kwamen 
met den Heer R. A. J . SNETHLAGE. Ook rnaakten wü nog 
dankbaar gebruik van de aanwezigheid van DB. LEYDS in 
ons land om met Z. H. Ed.gestr. de belangen van sommigen 
onzer kweekeliogen te besproken. Wij achten het echter 
niet gewenscht in dit, waarschijnlijk voor openbaarmaking 
be:;temd, verslag, hieromtrent nader in bijzonderheden te treden. 

ZWOLL!l:, 

U'l'REGHT, 
Maart 18!J8. 

(i. vet.) J . H. cm. ING Wz. 

" 
Jou. W. PONT. 
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BijLAGE VII. 

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 

AMSTERDAM, ~2 Odober 181)7. 

Aan Zij11 e l~.rc~ll ent ie 
dw ltfinister ran Hinnenfrtttd;;c/w Zuk•'ll. 

liet Bostuur der X e<lerlandsch Zuid·Afrikaan:-;che Verc•. ni· 
ging, gevestig<l te Amsterdam, wendt zich eerbiedig tot V"we 
Excellentie met het verzoek dat door U eon sind<> lang well
scheltjke wUziging wortie aangebracht. m do lijst der lJuiten
landsche getuigschriften, voorkomende in het Koninklijk Bf's!uit 
van 30 Juli 1886 (Staatsbl11l ~·". 1~0). 

Door Jat Koninklijk BcHluit b uitvoering gegevtn aan het 
voorschrift der wet houJende \Yijziging der wet tot regeling 
van het HoogerOnderwijs (van 2B Juli 1880, Stuatsblwl xo. 141). 
Bij deze wer. wordt aan vreemdelingen, uic voldaan hebben 
aan zekere in hun varlerlanu geldende eischen: de bevocg<l· 
heid verleend tot l1et afleggen Yan examens aan de Neder
lamlsche Universiteiten, en wordt een Koninklijk Besluit 
toegezegd dat die ebclwn voor de \"Cl"!-<chillende Janden nader 
zal bepalen . 

De eerste aanleiding tot het inJienen van het regeerings
voorstel, waarvan de uitvaardiging der wet van ::.?8 Juli 1885 
het rechtstreeksch gevolg >vas, word, zooalH in de "Memorie 
van Toelichting wordt medegedeeld, gegr>von door het per· 
soonlijk optreden van de Deputatie uit de Zuid·Afrikaa.os(;ho 
Republiek, die in het Yoorj:wr Yan 188~ ons land bezocht. 
Door deze Deputat1e werJ de aanda<.:ht onzer Hn~:wo1·ing ge
vestigd op de merbY<tn.niige ornstandiglwid dat onzo wet op 
het Hooger Omlcnvij>'i van 18ïti onze u ui versiteiton feitl'l ijk 
voor vreemdelingen gt'sloten hl-eft. Z!.i doec dit door dt> !Je-
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voegdheiJ tot het afleg<l'<'l1 van universitaire examens uit
sluitend toe te kemwn aan hen, cl ie het eindexamen van een 
Nederlandsch gymnasium of het daarmeJe gelijk staand ~ta~ts
examen met goed gevolg gedaan hebben. 

Dat de wetgevers van 18ïG tegen dit voorschrift geen be
zwaar gehad, of althans geen bezw<\ar geuit hebben. mag 
indenlaad verwondPrlijk heetcn. In vroeger ec.uwcn werden 
onze, door gans<'lt Emopn h nwltlt\t•, mmer ·itl'i ten llonr tnl 
van buil<'nlanllers lle:wcilt. En al IJCefL tlc vcrvanging van 
het Lat i.jn door lH't :N cderlanrlsch hij haast all0 colleges het 
studoeren hier te lande voor vreemdelingen mot'il i_jkor ge
maald, toch zouden onze Tniv.:rsitoiton, evenals de Duitsclle, 
vele vreemdelingen tot zkh trekken, als mrm zich er hier. 
evenals in Duit:-:chland, op toelegde die neemdelingen niet 
af te schrikken door gelwel overl>Oclige llindcrp:llen en sb·ui· 
kelblokkcn. 

Xog meer verwondering moet de gedragslijn van dE:n wet
gever van 1876 baren, als men denkt aan de Kaap.-che 
studenten, die, ook na den O\'ergang ran hun vaderland onder 
Engelsch bewind, gewoon waren in Xedcrland te komen 
studeeren, en voor wie de wet van 18ïü het nagenoeg on
mogelijk maakte univer:-;itaire examens hier te lande af te 
leggen. 

7,oo kon dan de bovengenoemde Deputatie den toenmaligen 
:Minister vc.tn Binnenlandsche Zaken, ~Ir. J. HEEllL KERK Az., 
wijzen op het feit dat Engel:-;che en Schotsche hoogescholen 
de Zuid-Afrikaansche jongelicdrn toelieten op vcrtoon van een 
diploma van de zoogen<îamde "matriculation-examination" 
aan de Cape-University, terwijl de ~ederland::;che wet van 
hen een Nederlandsch diploma vorderde. indien z~i een graad 
wilde behalen. Hoe nadeelig <loze toestand werkte op de 
handhaving der Hollandsche taal in Zuid-Afrib, die toch reeds 
zulk een zwaren ;;trijd te voeren heeft trgen het Engel eh, 
behoefde geen betoog. En evenmin was het noodig uiteen 
te zetten, welke groote Xedcrlandsche belangen betrokken 
zijn b~j de vraag, of de krachtige Holland;,;ch-Afrikan.nsche 
natie in de 2Qsto eem,- voornamelUk Hollamlsch dan \vel 
Engelsch zal spreken. 
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Onze Rogem·ing was dan ook bereiel aan de wcn::;chon der 
Deputatie te gomoot te komen. ZU meende tevens lJij deze 
gelegenheid te moeten voorzien in de behoefton van vroom
delingen en van zoons of pupillen van in don vreemde vor
tocvende Nederlanders, die hier universitaire examens willen 
afleggen. Vandaar de wet van 23 Juli 1886, en de aanwijzing, 
bij Koninklijk Besluit van 30 Juli 188ü, van een zeker aantal 
buitenlandscha diploma's, die naar het oordcol der Hegcc
ring voldoen aan uen eisch der wet van 1885, van "ongeveer 
overeen te stemmen" met de eischcn van het eindexamen 
onzer gymnasia. 

Nu zijn echter de bepalingen van het Koninklijk Be;;luit 
van 30 Juli 1886 er ongelukkigerwtjze allermin::;t op berekend, 
om de Zuid-Afrikaansche studenten de studio in Nederboel 
te doen verkiezen boven die in Engeland of Schotland. 'I' er wijl 
zij daar in den regel worden toegelaten op vertoon van het 
diploma der "matriculation-examination", eisebt het Koninklijk 
Be:>luit het diploma van de veel zwaardere "intermediate
examination", en daarenboven een bew~js dat de candidaat, 
bij dit examen èn in het Latijn èn in het Grieksch voldaan 
heeft. Deze laatste eisch is ook daarom lastig, omdat het 
Grieksch bij het bedoeld examen een facultatief vak is. 

Geen wonder dat nagenoeg alle Zuid-Afrikanen, ook na de 
uitvaardiging van het Koninklijk Besluit van 1886, naar 
Engeland en Schotland ter studie zijn blijven gaan, ofwel -
indien zij buiten Groot-Brittannië wilden studoeren - L~ich 

wenddon tot de Duitsche hoogescholen, waar men hen, ook 
met het diploma van het matriculatie·examen, gaarne tot uc 
examens voor academische graden toelaat. 

Ten gevolge van het een en ander blijven de jonge Zuid
Afrikanen, die naar Europa komen om een hoogere opleiuing 
te ontvangen, met enkele uitzoolleringen vreemdelingen in 
~ ederlanu, tot ::;ch<tde van Nederland en de Hollandsch-Afri
kaansche natie. 

Sind::; 1887 heeft ons Bestuur horhaaldelijk bij Uwer Excellen· 
tie's voorga.ngen> aangedrongen op wijziging vanhet Koninklijk 
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fleslnit. voornoemcl, in clicn zin dat men ook in X1•dNianrl 
zon knntH'n volstaan nwt lwt i!Ptuigsr·hrift van llc>t ma.triculnt ie
exanwu te Kaap::;larl. (lp :31 J,u1Uari 18Ç)Jwr>nddellet Bt>c'lttur 
zich tot Hare 'M:1jP teit c!B K')nin~in-Regentcs nwt Pen aurPs, 
waarin de ?.aak 7.el\·e l'll hare gc>:sclliedenis uitvoerig werdPn 
toegelicht. Naar aanleiding van dat adres had eene Gommiru;;ie 
uit het Bestuur, bestaande uit de heeren Mr. J . E. HENNY 

en Prof. Dr. C. B. SPRUYT, de eer op 10 Februari 1Sn4- in 
particuliere audientte te worden ontvangC'n door dPn tocnma· 
ligen Minister van Binnr-nlandscho Zaken, 1len hcl'r 'l'.\K YAX 

PoOTtTYLIET, die genegen Hrhecn aan den wc>nsell ntn het 
Jk:-;tuur te YoldoPn en onmiddellijk de nooclige mnatrr·gelr•n 
nam om de voor een \\"ij7.iging van bd Koninklijk Jk:-;luit 
lloor de wet van 1885 gevonlnrdo a.dYic?.en llcr academi~chn 
Senaten in te winnen. 

'l'o0n echter d0 vier ad\·ipzen, welke - zoo wij w0l zijn 
ingelicht - allm de door ons gcwt>nschte wijziging a;mlJ,'
velf'n, het Ministerie lwrciktf'n, was rle h00r TAK afgl't l"l'llc•n. 
Z[jn opvolger Mr. S. VAN HouTE::i, deelde ons hii gchrijn•n 
van 30 Augustus 1 '94 nwdc, dat ons vcrzoek niet kon wordPil 
ing0willigd. Do zeer laconischc> mot i \'Coring van dez1~ "'<•igr'riug 
w0rd g0gcvcn in de volgende zinsnede: 

"0 verwegende dat de~ cisellen voor het vcrkrtjgl'n vnn 
bovenb<'doeld getuigschrift" (h0t diploma <kr "matric-nlation
nxamina.tion") "nicL gf'acht kunnen wordPn ongnv0er O\'l'l"l'l'll 

tn st0mmen rnd die \·an lwt programma., ,·astgcstPill l.J\j 
Koninklijk B0sluit van 21 Juni 18 7, Staatsblad X11• 1U(f' 
(1l. i. lwt programma van het eindexamen aan de NP•lerl::lnd
sche gymnasia) .. . . 

Ons nestuur wa,; 1lcstijd:-; en is nog stccd. nm gcvoC'l1°!1 
dat de woordc>n "ongcvc0r overeenstemmen" in mindc>r en~Pn 
zin moeton opgevat wonlm dan do Minister YAN IIoun::. 
dPPd. H<'t is waar dat sommige r-isclten, bcpaaltlcl\jk die~ in 
hd Gri1:ksch en dr- wiskundP, bij h0t ma.triculatic-f'xanwn 
aamnnrkl'lijk lager ?.ijn dan die van het programma Yan :?1 
Juni 1887 (Staat.~lilacl 0• lOii). Maar h0t is nirt minckr waar 
(];L( dn sltHlic> voor lwtmMri<-ulal iN'xamon voor <k llnllandseh· 
A frik;t::tns<-ltc knapnn nil'l g"l'lll<tkkPii_jkn is cl:1n dit' van onz<' 
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gymnasiasten, vooral ten gevolge van den niet in het pro
gramma van het Kaapsche examen vermelden, doch stilzwiJ
gend aangenomen eisch dat de ( uitsluitPnd schriftelijke) vragen 
zullen beantwoord worden in onberü;pelijk .Engelsch, d.w.z. 
in eene voor de Hollandscb-Afrikaansche candidaten vreemde 
taal. Het is o.i. zeer de vraag of die eisch van onberispelijk 
Engelsch te schr(jven niet opweegt tegen de hoeveelheid 
Griekst;h en wiskunde, die onze gymnasiasten wel, de Afri
kaners niet bestudeerd hebben. On. Bestuur is overtuigd 
dat de Afrilmansche jongelieden, met het diploma van het 
matriculatie-examen hier toegelaten, in X ederland niet minder 
goed zullen studeeren dan zlj in Groot-Brittannië en Duitseh
land doen, en betreurt het :r,eer dat een al te beperkte uit
legging van een wetsartikel hen tot dus verre verhindert 
dit door de feiten te bewijzen. 

\~andaar dat w(j ons geroepen achten Uwe Excellentie met 
eerbiedigen aandrang te verzoeken het daarheen te willen leiden 
dat in art. 1 van het Koninkl(jk Besluit van 30 Juli 1886 
(Staatsblad N°. 125) de woorden "intermediate examination" 
worden vervangen door "matriculation-examination", en dat 
art. 2 van dit Koninklijk Besluit vervalle. 

NAMENS HET BESTUUR 

der Nederl. Zuid-AfriJ..;. Vereeniging, 

(w.g.): J_ E. HENNY, Voorzilter. 
VAN KRETSCHMAR, Secreta,ris. 



BIJ LA GE V liL. 

SAMENSTELLING VAN BESTUREN. 

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 
E"n·lid: Prof. Dr. C. B. ~PltuY'r 

J\fr. H. 1'. G. Qu.\cK, fToor;;.t/t•r ................. te .Amderdm", 

::\lr . .T. R. LmiAN, P''"•'i"fflll nier ......•.. ...•.... 11 ,, 

.Thr. J. A. Y.\JS h.lti·:T:;Cml\H v.\N VEFJS, St:crelari.J .. 11 11 

E. S. L.\JJOt:CilCitE ..................•...•....•• 11 (f 

..\Lr. E. J. EnltWIJ); I.ü:-;GE .}It ................... 11 11 

••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 11 11 

D". l\L A. Pt:JtK ............................... 11 11 

Mr. J. K lir.:-;KY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 '.y Grare,thO[fl'. 

)Ir . .f. 1' . ..\]OTJL'ZEit ............................ ,, H 

Mr. A. V\N 'i'hDfEN V.\::\ EE>LXES .•....•.•...•••. 11 

Dr. W. ll. VA:\ llE 8.\:\lllè B.1.KIIUIJZE:-< •.•.•••••••. 11 

Prof . .Jlr . . T. Dlè LOUTEit .......•.••.•.......•..• 11 

A. S. VAN Hr.ESD!.\ .............•.........•...• 11 

11 

(Jtrtcht. 

11 

Rotterda/11. 
..\Ir. G. VAN •rnè:-;uovEx ......................... 11 lfrwr/,,,,,, 
Jhr. Dr. L. oE GEelt ..•.•...•..........••.••... 11 Velp. 

Du drit• Ct rstgeLoemdcn vormen het Bureatt <Ier Vercenig;iug. 

Yau de Be:;tnnrskdcn tr~den af: 

in 1898 
:i\1 r. .T. K liF:Xl\\. 

in 1899 
.Jhr. Dr. L. DE GEER.. 

.Tbr. J. ,\, VAXK.ItETSC'IIM.\ltVA'\ V !lEX. 

Prof. :\fr. J. DE Lot:'J'I:It. 

'Mr. E. J. EYEit'WIJN LA:\GE .Tit . 
Mr. J. B. LO)I.\N. 

A. S. V A.N REESE>l A. :\Ir. J. P. MoLTZER. 
l.Ir. H. P. G. QU.\CK. 

in 1900 
Dr.'"· LT. n:-> nE SAX DE B.\Kf!UJJZEN. 

E. s. L ~BO~CI!EitE. 
)fr. A. os X\.U!E1\' nN EE)ISr.s. 

lk ~1. .\. Pt:ltK. 

~Ir. G. v,,;:-.; Tms11on:x. 



Emigratie-Commissie. 
Jhr. J. A. K.ttE'fSCIIUAtt V.\'> YEEN .. te Am.yferr!flhl . 

Mr. E. .T. EVERWI.JN LANGF. .Ttt. .... 11 11 

Mr. J. B. Lo~IAN . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 

D. R. vAN U ltK, Secn:faris . . . . . . . • . 11 11 

Afdeeling Rotterdam. 
"\. S. vAN REESEMA, JToor::itftr. 

P. C. v.~N TttAA, Secretaris. 
P. R. Mr.Es, P!'lmingmee~ler. 

A. P. n. J otnssEx. 

1-l EIU!AN KOL.l'l<'. 
Dr. K VAK ItrJC'KEVOtl, EL. 

J. L. BOLLE. 

Afdeeling Haarlem. 
Dr. IJ. n. TJEEKK Wn.I,TNK, J7oor:ilfl·r. 

En. DE LAKO\, Pem1Îilff1111'1'~ter. 

G. L VAN LENXEP, 8!-crelrtris. 

Studenten-Afdeeling Amsterdam. 
LEo J1ESttiTZ, JToor:ift,-r. 

P. U. V.\X TlEXtLOVEX, Q11aeslor. 
P. (J. PIJ:\APPr.L, Stcrt:ltuis. 

Studenten-Afdeeling Leiden. 
n. Kt.l<:IJN, J7oor:;iltt>J'. 

A. Louis, &cri'Üiris. 

Taalfonds. 
:\Ir. \V. Bal\lll RöELL, JToor::il/er ....•.•......... te A111s!t·rda111. 

A. D. DE .JLutEZ Ült~Ns, PcllllÎII!JIItl11:.~(1'1' ••••• ••••• 11 11 

11r. \\'. A. vxx \Yol.iDENllEtlG lL\JtS'l.'tn, &crelaris .. 11 11 

D.o. \\'. ll. GrsPEN. • • . • • • . • • • . . . • • • • • • • • . • • . • • 11 11 

Prof. Dr. C. B. SPIWIT. . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . 11 11 

:'1[1·. }<'JUNK 1:. VA:\ LE:\. 1'1' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 11 1/ 

Prof. Dr. R. J. l!'ttUt-:\ ......................... 11 Leirlltl. 
Dr .. T. 11. Gc:\1\11\G WzK .•••.•••.••••.••.•••.•• 11 z".olle. 
11 r. .r. P. Mot.:rzr.tt . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . 11 's Grrm•il!trtfJI'. 

\ . H. \'\:\ Rt:r.·ImA ................ ... ........ 11 Rol/f•ttla,,l. 
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Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten . 
Dr .. J. 11. (JL.'. 1. u ,\z_ Voor::ifft•r .......... [,• Zwoff,•. 

Dr. G. 131;1,1 •. \AI~ ~l'ltll\ T. Pr•,utilltjiJ/eeo~ler ....•. 11 ./"J.\/t•rdaul. 

Dr. .) on. ·w. l'o:-.T, St•crdaris . . . . . . . . . . . . . . . 11 U!l't·dtl. 

Voorschotbank voor Zuid-Afrika. 

~Ir .. 1. K llJ-:1':\\, Voor:if{n . ....•.... . ... to -1' Grot•t•,J/If/!1''· 
J. , ·. ULL;Y:sl·:. u:1t. ...................... 11 Ufrn·/!1. 

(;. ;\11-:sD.\u .J.\COIIIIOO:-<. . . . • • . . . • . • • . . . . • " Gro,ti''!l"''
\. •. v IX HEr•:SE\f.\ •••.••• • ....••••••••.• 11 Rqlft·rrla", . 

. \Lr. ll. J. C. vA, Ta:."~::-~ ................ 11 

\Ir. ]J. 1:'. G. QuAcK, Voor::itler ..•........ te .fm.~ll'rtltwl. 

l\lr . .f. H. LoM.\N, s,·CI·efari.·. . . . • . . . . • . . . • . 11 11 

J. ll. A. A. KALl'l' ..•••...•..•.....• . ... 11 11 

:D3ccl~!jcub..,t.: 

F. Fucu · .. . .......... . ....... . ........ to .. ihl8lada,n. 

q_)l.!.zt~9~'t.'''cch~l9~t" Îlt- Su.i ... -Elf::iJLa: 

\. D. lt. UrsscllOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te l'rduri". 

K .J. VA. UottKO~r. • • • . • • . • . • • . • • • • . . • . . 11 JrJ/u''''ll'·'""'"!!· 



BijLAGE IX. 

NAAMLIJST 
VAN 

CORRESPONDENTEN, DONATEURS EN LEDEN 
op 1 MEI 1898. 

C o r r e s p o n d e n t e n. 
In de Zuid-Afrikaansche Republiek de Heeren: 

W. Louis .. . 
Ds. P. Postma .. . . 
P. J. Bosch . . . . . 
Evert J. van Gorkom. . 
\V. Th. van Konijnenburg. 

In den Oranje-Vrijstaat de Heer: 
Dr. J. Brill . . . . . . 

In de Kaapkolonie de Heer: 
Ds. A. Moorrees. . . . . . . 

In Nederl.-Indië de Heer: 

Pretoria. 
Pretoria. 
Rusten burg. 
J ohannesburg. 
J ohannesburg. 

Bloemfontein. 

Kaapstad. 

D. A. Koster . . . . . . Kasri-Bangil, res. Pasoeroean, Java. 

In Nederland de Heeren: 
11r. W. R. van Welderen Baron Rengers . 
Mr. H. C. Pennink. . . . . . . . . 

Leeuwarden. 
Zutphen. 
Gorinchem. L. A. W. Noorduyn ..... 

D o n a t e u r s e n L e d e n. 
AALTEN. 

Slicher \'an Bath, A.P. 

ALK~ lAAR. 
Boelmans ter ~pil!, ~Ir. H. 
Stuart, :\Ir. K. A. Cohen 

ALMELO. 
Hagedoom, J. 
Preuijt, C. L. A. 

AMERSFOORT. 
Beaufort, L. F. de 
:.Iansvelt, Ds. G. 
Schimmelpenninck, :.Ir. F. D. Graaf 
Valeton, Prof. Dr. J. J. P. 

AM~TEH.DAM. 
Adama 1·an Scheltema, F. 
Altink, D. 
.-\.ngremond, A. d' 
Hacker, Jhr. ~Ir. ( '. H. 
Backer, Jhr. \lr. J. F. 
Bake, H.A. D. 1·an den Wall 
Bake, J. H. l'an den W all 
Bake, R. \\". J. C. l'an den Wall 
Baszanger, A. 
Baud, Jhr. \\". A. 
Beaufort, J. B. de 
Beckeringh, A. W. 
Beer, Taro H . de 
Bemmel, C. V. l'an 
Berg, K. F. 1 an den 



Berg .• 1r. • •. P. \'an cl en 
Bergsma, A. J. C. J. S. 
Berlage, H. P. 
Tleyers, J. L. 
Bicker, Jhr. P. H. 
Bienfait, L. 
Bierens de Haan, P. 
Bisschop, Mr. W. Roosegaarde 
Blink, Dr. H. 
Boelen, J. 
Boer, ~1. G. de 
Boissevain, Charles E. H. 
Boissevain, G. :.1. 
Boisse,·ain & Zoon, H. J. A. 
Boissevain, J. 
Boissevain, J. W. 
Boissevain, M. J. 
Bonebakker, \V. C. 
Boot, Prof. Dr. J. C. G. 
Bordes, A. J. de 
Rosse, J. 11. van 
Bouman, H. 
Brakel, S. van 
Briegleb, Gu t. 
Broens, J. C. 
Brouwer, l\fr. G. 
Brouwer Ancher, J. 
Bruchner, E. 
Buckmann, Dr. H. W. C. E. 
Burger Cz., Dr. H. 
Busing, Mr. J. H. C. 
Bussy, Prof. I. J. de 
Bussy, J. H. de 
Castro, E. S. Orobio de 
Castro Jr., E. S. Orobio de 
Clercq, P. de 
Cock, Dr. R. ter 
Conrat, Prof. Dr. ~Iax. 
Costa, A. J. da 
Craandijk, F. W. 
Cramer. Prof. Dr. S. 
Croes, H. W. 
Dinkelman, F. H. 
Doje, P. H. 
Donkers, A. ] . 11. 
Doorn, H. A. ,-an 

8;3 

Dorp, \V. A. vat1 
Dull, W. 
Dura, ~Ir. J. Déking 
Duyl, A. G. C. van 
Duyl Jr., A. G. C. van 
Dijker , Mr. W. F. 
Eeghen Jr., A. W. van 
Eeghen, J. H. van 
Eeghen, P. van 
Eggers, ~ir. F. A. 
Eik Jz., Jo ua Yan 
Eltzbacher, Gustav 
Eltzbacher, J ulius 
EnthO\·en, F. B. 
Eijk, Jan A. van 
Feenstra Jr., D .. P. 
Ferron, H. 
Feschotte, Mr. L. H. 
Figee & de Kruijff. 
Forkens, Dr. A. 
Funke, Mejuffr. J\L 
GaYeel, J. 
Geertsema, \V. J. 
Gehle Jr., J. W. 
Gelder, L. J. van 
Godefroy, A. X. 
Goot, P. van der 
Griethuysen, C. J. van 
Gritter· geb. ~Iolenpage, ~I en. \\'ed. J. 
Hall, J\1r. A. F. van 
Hall, ::0.1r. E. van 
Hamhuis, E. 
Hamstra, ~Ir. W. A. \'. Woudenberg 
Hansen, H. ~I. 
Hanen, 0. 
Harmsen, J. C. 
Hasselt, F. van 
Ras elt, R. van 
Hasselt, \V. van 
Heineken, ~Ir. W. 
Heldring, B. 
Hengel, B. van 
Hennv, Mr. Taco 
Hem·én, Mr. J. G. ,-an 
Heybroek, Rud. 
Beybroek Jr., W. 



Hingst, J. 
Hingsl, ,\lr. K. J. Abbring 
Iloeufft, Jhr. J. .-\.. 
Holtzmann, A. 
Hoog, G. 
Hoop Scheffer, ~ir. J. G. X. de 
Hoppe, ~Ir. Th. J. 
Horst Hzn., G. van der 
Horst Jr., H. J. van der 
Hubrecht, Dr. H. F. R. 
Hullig Dzn., J. 
Hugenholtz Jr., P . .f-I. 
lterson, J. A. Rnessingh Y~lll 
Jitta, Prof. ~Ir. D. JosepLu~ 
Jolles, J. P. 
Jonker Jzn .. L. 
Jonker Lw., L. 
Jonker, M. E. 
Jonker, :.Ir. W. 
Juchter, P. 
Kalff Azn., Aug. 
Kalff, J. H.A. A. 
Kapelle, D. 
Kappeyne van de Coppello, :\Ir. J. 
Kapteyn, F. W. H. 
Kapteyn, Dr. X. P. 
Karsen, Ed. 
Karsen, H. Th. 
Karsen-v. cl. Brugge, :\Ie1·r. ;\I. 
Karsten, Prof. Dr. H. Th. 
Kingma, J. L. 
Ki.t, II. J. 
Kleynkens, P. 
Knijff, :.rr. C. F. A. 
Koch, J. H. Z. 
Koning, :\Ir. J.C. de 
Koning, Mr. P. W. de 
Korteweg, Prof. Dr. D. J. 
Korteweg, Prof. Dr. J. A. 
Korthals Altes, Jac. 
Kranenburg, :\fr. F. 
Kreling, G. A. 
Kretschmar 1·an Veen, Jhr. J. A. 'l'at1 

Kruimel, Hendrik 
Kuhn Jr., :O.lr. L. H. 
Kuhn. L. H. C. 

'4 

Kunem<lll, ;\Ir. H. 
Laarman, J. ll. \V. 
I.ahouchere, E. S. 
Laer, G. \\'. A. l '<lll 

Lange Jr., :O.lr. E. J. EH.: rwijn 
LUJgen, Theod. de 
Laurillanl, Dr. E. 
Leenderts Jr., Dr. P. 
Lennep, Ad. G. var1 
Lennep, J\lr. Frank K. van 
Lennep, R. van 
Lennep, :O.Ir. "·· \\·. van 
Lenls, I. 
Li~ftinck J.lLm., F. 
Lincl, :O.lr."A. 
Loman, :\Ir. J. B. 
Luden, !\Ir. H. L. l\I. 
Luclen, Mr. J. 
LunJ, C. F. 
Luytjes, P. F. A. 
:\laar~chalk, L. X. 
Matile, J .C. :O.L 
l\1atthes, D. van Lmkeren 
:O.Ieinesz, S. H. V ening 
:\Ielgerd, \V. 
:O.Iesritz, Aug. 
Mesritz, Leo. 
:\leijer Jr., D. C. 
\lolengraaff, Prof. Dr. c;. A. F. 
1\lolster, i\Ir. F. A. 
Mollzer, C. ;\!. J. 
\fr11nma, W. F. 
:\lontigny, J. J. Le Fèl re de 
\Jontigny geb. Schenkenberg Ya11 Mie-

rop, i\Ien. G. J. Le Fhre de 
:\Iouthaan, ~.Jzn., J. 
:O.I uller, C. H. J. 
l\1uller, Hugo 
Müller, Paulus 
Muijsken, :O.lr. J. F. 
Xaher, Prof. Dr. S. A. 
_·ed. Bank- en Credietl er. 1·. Z.Afrika. 
ïerop, ;\lr. F. S. l'àll 

:\otten, J. G. 1an 
Obreen gei>. Toe Laer, \fen. A. S. 
Ogtrop, P. A. L. van 



Olie, Frits 
Op tf'n \oorl, Mr. \Y. R. 
Q,·erhoff Jr., C. P. 
ÜYerzee, H. A. \'an 
Oyens, A. D. de Marez 
Oyens, ~I •juff. C. J. de :'.Iarez 
Pekelharing, W. J. 
Perk, Ds. ~1. A. 
Peters, C. J. 
Philips Jr., Mr. Aug. 
Place, Prof. Dr. Th. 
Poppelen Jr., F. van 
Portiel je, -:\f r. D. A. 
Portiel je, 1\I r. ]. P. 
Prahl, Dr.]. H. F. 
Prille,·itz, L ~1. 
Proost, Dr. \\'. F. 
Pijnappel, Mr. 1\f. J. 
Pijnappel, 1'. A. 
<luack, ~Ir. H. P. G. 
Ragazzi geh. van den \V all Bake, . Ien. 

de Wed. 
Rahusen, ~Ir. E. N. 
Ramaer, J. 

· Rant, A. 
Raven, Henri 
Rch·l, G. 
Rcitz, I. A. C Bosch 
Ricanl;J, B. Israël 
Ritter, Dr. P. H. 
Rod'f, F. 
Roëll, \Ir. W. 11:-~ron 
Roeh·ink, A. 
Roeh-ink, H. W. 
Roscnthal, G. 
Rotgan., l'ruf. Dr. J. 
Ro,·ers, J. H. 
H.oyaards, J. G. 7\L 
Rutgers \'an Rozenburg, Jhr. \f r. J. \\. H. 
Pijnherk, Dr. '. \:ln 
Salm Jr .. H. 
Sannes, G. \\'. 
Saussayt•, Prof. Dr. P.D. Chantepie clc b 
Schaap, J o~eph 
Schatld, L [I, 
Scheltema, J. IL 

Sche\·ichm·en. -:\Ir. T. mn 
Schmull, D. H. · 
Scholten Jr., C. \\. R. 
Scholten, P. \\'. 
Scholten, ~Ir. R. L. 
. chouwenburg. -:\fejuffr. J. L. \L 
Schouwenburg, L. D. de Jong 
Schouwenburg, -:\lr. L. \.f. de Jong 
Schultz, B. H. 
Schwartz, A. C. 
Serrurier, L. 
~ illem, ?\Ir. J. A. 
. ix, Prof. Jhr. Dr. J. 
Sleeswijk, ~Ir. C'. 
Smit, S. R. 
Sncthlage, R. A. J. 
Spnnt, Prof. Dr. < '. B. 
Spnl\ t, G. Bellaar 
Stok\·is, Prof. Dr. 11. J. 
Stricker, Dr. J. A. 
Stuten, D. D. 
Suringar, Dr. L. J. 

weys. J.C. 
Tasman, \Ir. H. J. 
Tegelberg, P. E. 
Teltinrr, \Ir. L. R. 
Tex, Jhr. \Ir. C. J. den 
Tex, Paul den 
Thors, Jos. 
Tienho,·en Jr., \Ir. G. y:m 
Tienhm·en, :\Ir. ll. \\. ,·an 
Tilanus & Ynn Crit•thuysen. 
Titsingh, G. \I. · 
Toose, \\'. 
Tou. sa int, "·· 

'kkerman, ]. D. 
1Jîoth. C'. E. H. 
Crk, D. R. ,·an 
Gyttenhoogaart, :'~Ir. D. L. 
Valeton, Prof. Dr. I. :O.I. ] . 
Yeldbuis, B. T. 
Veltman Jr .. ÏI. C. 
Yeltman, :\lr. J. E. 
Yerkouteren, \Ir. H. 
Ver~! U) s, J. 
Versteeg, \\'. F. 



Vies, H. G. van der 
Vissering, Mr. G. 
Vlissingen, S. P. Fentener van 
Vogel, K. C. 
Völter, Prof. Dr. D. J. 
Vos Jr., P. de 
Voûte, H. F. 
Vries, P. de 
Waal, H. J. F. de 
W aais, H. G. yan der 
Walier geb. Tetrode, Mevr. M . E. 
Walree, :.rr. W. K.. L. van 
Warendorff Jr., S. 
\Veber, Prof. Dr. Max. 
Werk, Mr. R . nn de 
Westenberg, J. Coninck 
Westerwoudt, Mr. F . Th. 
Wiehers Roet, J. A. 
Wilkens, .Mejuffr. Adrienne 
Winkel, Prof. Dr. J. te 
Winkler, Prof. Dr. C. 
Wit, C. A. A. Dudok de 
Wijsman, D. 
Wijsman, H. C. 
Wijsman Jr., H. J. 
Wijsman, Jac. 
Wijsman, W. 
Zwaardemaker, Mr. K. 

TER APEL. 
Prak, Dr. J. 

APELDOOR~. 
Koster, Mej. C. 
Koster, ]. P. 
Prak, Z. 

ARNHEM. 
Aberson, F. N. L. 
Althuizen, K. M. 
Bake, A. ~1. A. van den Wall 
Bah·eren, Mr. W. E . ]. Baron van 
Bergh van Heinenoord-Tanneboeijer, 

Me1·r. de Wed. J. A. van den 
Bergsma, E. H. 
Blom, W. J. S. J. 
Boot Beetz geb. Kistemaker, Mevr. de 

\\"ed. S. E . 

86 

Braam, H . Yan 
Brants, Mr. A. 
Brumund, Dr. J. K. H. 
Brumund, Mej. J. J. 
Bungenberg, 0 . G. 
Canneman, Mr. F. G. 
Corde., H. ] . 
Creutz, S. J. L. Baron 
Dam van l:selt, J. van 
Eekhout, Z. A. 
Erdbrink, D. P. 
Everts BHzn., Mr. J. 
Friederich, A. 
Gerótsen, Mej. Helena 
Graeuwen, H. ·s 
Haersolte, Mr. C. vV. A. van 
Hartsinck, A. A. H. Boon 
Hasselt, J. A.W. D. van 
Hertz1·eld, Mr. L. 
He seiink, C. Dasse 
Hesselink, W. F. 
Heuvelink Jr., H. J. 
Hem·e!ink, J. 
Hiddingh geb. Oosting, ~Ierr. Weel. 

:J1r. c. 
Hoorn Hzn., Jac.van 
Hooyer geb. Stolte, Mevr. Wed. ]. H. 
Houtman, Dr. 
Hupkes, J. 
Jacobson, G. J. 
Jong, \V. A. <le 
Kasteele, R. P. van de 
Krol, Dr. W. 
Lynden, Mr. D. R. B. Baron vau 
)lari. 1·an Sandeliugen Ambacht, J. C. 
:.reijier, W. de 
l\Ioll, Dr. A. C. H. 
~lollerus, Jhr. A. P. H. ]. 
Mollinger, Fred. 
Nievelt, D. van 
Xispen, :.Ir. Leo van 
Olclenborgh, A. S. van 
Oosten Slingeland, 1\Ir. D. van 
Orsoij Veeren, :\1. P. W. van 
Palm-Fitz Stapleton, Mevr. Wed. 
Pesters, Jhi'. Mr. F. H. de 



Poel Hiddingh, Mr. H. J. Yan der 
Quint, P. Gouda 
Quint, Dr. P. J. Gouda 
Retgers, Mej. J. H. A. 
Rossern, P. W. van 
Rossum, Dr. A. J. van 
Rutgers van Rozenburg, Jhr. R. J. 
Sander, Dames C. en M. 
Schooren, A. G. V. 1·an der 
Schorer geb. Croes, Mevr. vVed. 
Sipman, M. A. 
Snellen, Dames L. en A. 
Stadt, Dr. H. van de 
Stirum, C. W. Graaf van Limburg 
Tienho1·en, P. van 
Verschoor geb. Pape, Douairière 
Verschuer, Mr. B. P. Baron Yan 
Verschuer, F. H. Baron van 
Verschuer, W. F. K. Baron nm 
VollenhO\·en, R. P. van 
Wall, J. van de 
Weerts, Mej. L. ;\L 
Wildschut, J. J. 
Witt Huberts, \V. J. A. de 

·wolff, J. M. 
Wttwaal, Mr. G. 
Wijck geb. Brants, i\le\T. Dotwir. Yan rier 

A.' SEN. 
Feltz, W. A. Baron Yan der 
Gorcum, C. van 
Gratama, ~Ir. K. Olclenhuis 
Mennega., A. C. 
Menninga Hzn., H. 
Swinderen, Jhr. Mr. P. J. Yan 

BAARJ.~. 
Carp, J. A. 
Dekker Gz., J. 
Kesteren, C. E. van 
Roosenburg, L. 
Stoker, A. H. 

BARNEVELD. 
Versteeg, Dr. J. 

BEi\'J'\1\GBROEK. 
Donker, Mr. C. P. 

87 

BERGEX" OP Z00::\1. 
Umbgrove, F. H. 

DE BILT. 
- ragtglas, F. 
Royaards, ~Ir. W. H. J. 
Snellen, Dr. i\Iaurits. 

BOR~E. 
Spanjaard, D. J. 

BREDA. 
Hacker, Jhr. F. 
Beeckman, Dr. D. 
Bossers, Dr. P. A. 
Dekker Gz., J. 
Glasius, L. J. ~f. 
Guljé, Ed. H. A. 
Hoekstra, Dr. P. 
Hogenclorp, P. Graaf van 
Hoyer, ::\Ir. \Y. H. 
.Korndörffer, J. P.J. \\'. 
Lynden, A. J. H. Baron l 'an 

Xelissen, .\Ir. A. P. L. 
Scbeltus, P. A. 
Schmidt auf Alten. tadt, Jhr. J. \\'. F. 'on 
Stoker, A. H. 
Tydeman Jr., ;\fr. ~L 
\\ïtsenborg, J. H. 

BREU.KELEX. 
V os, ~Ir. H. C. 
Willink Yan Collen, H. D. 

BUSSU~I. 
Aalvink, J. 
Andriessen, \\·. F. 
Engels, G. 
GotL chalk, C. J. 
Loman, J.C. 
Reinhold, H. 
Schimmel, H. J. 
Swanenburg, P. \V. 

CULE.\lBORG. 
Hoytema & Cie., Van 

DELFT. 
Cardinaal, Prof. J. 
Giltay, J. W. 
Heeres, Mr. J. E. 



Heumen Hz., H. van 
Lebret, J. M. C. 
Leeuwen. \\'. van 
Lint, K. de 
Pekelharing, Prof. ~[r. R. H. 
Roukens, J. A. 
Rovers, L. C. 
Snijders C.Jzn., Prof. J. A. 
Telders, Prof. J. ~1. 
Vogel, J. F. ~I. 
Vries van Heij t, F. ~I. de 
\Valler, F. G. 
Zeeman, Prof. Dr. P. 

DEYEXTER. 
Ankersmit, D. 
Hartelink, F. 
Bimie, G. 
Hussemaker Jr., J. 
C'ost BuJ<le, A. J. 
Delden, l\1r. A. van 
Fleclderus, F . \\'. 
Golclenherg geh. van Delden. ~IP1·r. elP 

\\'ed. C.A. 
Honclius, ~Ir. G. I. D. 
Hullu, Dr. J. de 
Luganl. H. H. 
Lnlofs, D:-. S. 
~tarle, ~Ir. R. van 
Pennink, ~.A. C. 
Servatius, H. A. 

DOESBURG. 
Heeckeren van Keil. ~lr. \\'. Baron 1~:111 
Pennink, ~Ir. H .• -\. J. 
Tenghergen, P. F. de Ilruyn 

DOETIXC 'IImt. 
Dljk, Ds. J. Yan 
Corkom, Ds. 1. C. van 
Ketjen, ('. \\;illink 
Landn·, P. 
.\1 issit; C. 
~loont, 1'. H. 
~ooclt, Dr. \\'. \\'. Iluber 

DI EPE:\"IIET'IL 
Schimmelpl'nniiwk. D. Graa( 

88 

DORDRECHT. 
Aberson. :\fr. J. A. ~1. van der Ilanlt 
Handt, II. • Jen 
Bas .. \Ir. H. \\'. cle 
Remolt, Dames 
Hlussé van Oud Alhlas, MeH. 
Bluss~ geh. Soek, 1\Ie~r. de Wed. i\fr. A. 
Blussé geb. Vriezemlorp, l\len. de 

Wed. J. J. 
Boers, S. L. 
Bosson, ~fevr. d<' \\"ed. de 
Bom·y, ~ie . .\!. 
Braat, D. 
Delhez, ~fejuffr. ,\. 
Delhez, Dr. F. 
Dorsser, ~.feu. dt• \\Pd. \1 r. J. A. van 
Drie!, P. van 
Drooge, A. 1·an 
Dusseldorp, H. C. van 
Elk, D. H. van 
Elk, J. ~L van 
Eist, :Mr. A. van cler 
Esse-1ius (;reeff .. lelT. elP Weel. S. 
Fangman, ~Ir. H. \\'. 
Geluk, ~Iejuffr. ~[. l'::tn 

Germ, Joh. 
Geyl, Dr. A. 
Gips Cz. Jr., C. 
Graaf, A. J. de 
Graaf, Dr. H. J. dt• 
Gljn, Herman van 
(;ij 1, S. \[. Hugo 1':111 

Hageman Sr., A. J. 
Hayer Droeze, Dr. J. J. 
Hooft, H. 't 
Hcn·er, Herman 
.J on~·heere, J. C. J. rle 
Joncheere, J. ~1. ]'. clt· 
Jonl'heere, X. A. de 
Jongkindt. , '. 
Jonker, Dr. A. J. Th . 
Jorissen. P. ( '. 
Kaempff, J. S. 
Kanter, l'. J. cle 
Kal, ~lej. S. \\. clt• 
Kat \·an IIanlinxrelcl, H. P. de 



Kiewiet dt> Jonp;P. Dr. H. J. 
Kold ·we ij, B. J. 
I" olkm~n. J. \\' .. L J. 
r oning, J. c. de 
Koning. ;\ [ r. J. R. rle 
Lehrd, .:\ll'julfr .• \. \\. 
Lier, I-. ,·an 
, Iade, D. van der 
\IeeuR, ] .. 
.:\leilink, Dr. J. G. 
• Tieveler, F. 
Oldeni>orgh, Dr. \\'. D. \·an 
Otto, L. J. 
Oven, Dr. A. S. \'an 
ÜH·rzee. F. van 
Prn.ag, Dr. van 
Prins Visser, :\fen. W<>rl. ~Ir. A. G. 
Revers, l'. A. 

• Rirlrler, l\fr. \V. de 
Roo \'an Capelle, H. B. dr• 
Rooclenburg, X. 
Rijnlijk, .:\len. Wed. 
Srhotm:m Ez., D. 
Srhuurman, C. B. 
Sigmond, :\1. C. 
Spruyt, D. J. 
Staring, .M. L. C. 
Steenhoven, II. C. J. van ri n 
Sterling, .\Ir. H. A.". Tehlwn 
Stoop, Mejuffr. A. JI. 
Stoop, F. 
Stoop, :\Ir. J. C. 
Stoop, Dr. Th. 
Straaten, Jac-ques J. van 
Stronrk, Dr. I. I. 
Thit>rens, M ejuff r. 
Tienen Jnn~se. Ir. D. nn 
Tu:;~chenhroek. 0. \ . 1'. ', 11 

Tijmstra, F. 
Yt•ldc>n, J. '· d. 
Y ddhnr:-;t, D. \\'. C. 
v, rhrot'k \an 'i<•tm-Ht'\r•rlat d. <'. 1- J. 
Veth, Bas • · · 
Vissvr, I\rejuffr . .:\L :.\f. 
Vlicgwthart, L. D. 
Vogelenzang Cz., D. 

89 

Volker Az .. A. C. 
\'nlker. T. 
\'n. kuil, H. 
Vrit'Z~"<l<lorp Jz .. C'. 
\\ ç:• ningu1 geil. l'r•ns. \[ \T, F. \311 
\\ tg• niugr·n I>1 .. , J. ,.,lil 
\\ïjers, J. P. A. 
Za.doks, Henri 

DR CIITE. · . 
\\ issel, D . A. 'an der 

DRILBI:RGE -. 
Hora ircama um dt: 1-larkstede. lhr. !. 
\.lier, J anne.· D. · · 

EI BERGE.·. 
~mits, W. H. 

E J"I!UIZh . 
llruijn, G. 
Slui~, • r. 
\\'it. Jb. de 

E ·~clTEDE. 
Eheling, Ir. 
Heek. G. 1. \an 
H ek Hz.' H. 'a.n 
Heek. H. A. \an 
Tannink Gz .. E. 
Stroink Jr .. Herman 

EP ILLO. 
He , .. Jink, H. G. I" ·ppel 

GL .LKE.·. 
Ceni•1, Th. 
.'oer, Dr. .. C. :\1. 
Yor. tman . :\Ir. ] . A. 

(,ORJU>,DIJK.. 
AppPidoom, Ds. J. (;. 

GORI CIITU. 
Bo .. P.A. 
{;, h·n .. 1 r. J. A. Altinç; 

Cijs ·laar. J h~. Ir. • ·. <.'. de 
al"r:. en, \\. F. I'. 1 ,m 
IJ(Jfd li)ll. L. . \\'. 

(;Ol DA. 
Dortl:uvl, A. 
Heusde. Ir. D. 1- u:m 



's GRA VE.:'WEEL. 
Bossers, Dr. A. J. 

's GRA VEXHAGE. 
Amerongen, H. W. J. E. Baron Taets v. 
Anclel Tz., A. 1·an 
Anten, W. M.H. 
Arntzenius, }Ir. A. R. 
Baak, :\Iejuffr. H. 1·an 
Baak geb. , .. Delden, :\Ievr. de Weel. M. v. 
Bake, :\Ir. C. 
Bakhuyzen, J. van de Sa.'1de 
Banck, Mr. J. E . 
Barker, W. J. 
Raudet, Dr. H. Ph. 
Bel, E . J . van 
BE>mmelen, X. J. F. van 
Bentinck, A. C. Baron 
Berckel, :\Ir. J. B. v·m 
Betz, l\Iejuffr. B. C. H. 
Betz, Dr. H. J. 
Blom Coster, Dr. T . H . 
Blussé, Mr. P. L. F. 
Boeye, Jhr. ::-.Ir. J. F. Schuurbeque 
Boeye, Jhr. L. ::vL Schuurbeque 
Böhringer, Ds. J . A. 
Bordes, J. P . Je 
Bouricius, L. G. X. 
Brauw, Jhr. :\Ir. E. X. de 
Breukelman, Mr. J. B. 
Bruijn, H. S. de 
Buijskes, P. J. 
Bijlandt, ).fr. C. J . E. Graaf van 
Carbasius, J. A. 
Chaufepit, W. ]. de Dompierre de 
Colenbra.nder, H . Th. 
Cop, :\Iejuffr. M. 
Cremer, J. T . 
Daendels, L. J. 
Dekker, E. Douwes 
Delden, A. A. van 
Dolk, :Mr. W. 
Dommelen, A. F. A. M. van 
Doom, fhr. :\Ir. \V. Th. C. van 
Ekker, Dr. A. H . A. 
Emden, ).1r. A. J. van 

90 

Emden, J . E. G. van 
Engelen, C. F. H. 
E\'er,, P . C. 
Ey5inga, Jhr. l\Ir. J . F. \'. Humalcla van 
Eysinga, ] hr. W. J. ).I. 1·an 
Eyssell, Mr. A. P. Th. 
Felskamp, P. J. 
Ferf, Mr. A. 
Fokker, Mr. E . 
Gericke, W. L. A. 
Ger!ach, J. \\'. R. 
Gleichman, F . 
Gleichman, ).fr. J. G. 
Goekoop, :\Ir. G. J. 
Greehe, Dr. C. T. A. A. 
Gr01·estins, T. E·. ::--J. Baron Sirtema v. 
Hartogh, Mr. A. F . K. 
Hasselt, Dr. A. W. M. van 
Heering, Ds. P. 
Heldring, J . J. L. 
Henny, ).lr. ] . E. 
Heusde, Mr. Ph. W. van 
Heyligers, :\'Ir. R. W. D. 
Heyse, J. A. 
Hingman, J. H. 
Hogendorp, W. Baron van 
Hogerzeil, :\lr. S. J. 
Hooft, Jhr. D. 
Hooft, Jhr. H. 
Hooft, Mr. H. A. 
Hoogendijk, C. 
Houten, P. ]. van 
Huet, W. J . 
Hurgronje, :\Ir. \\'. J. Snouck 
Immink, A. J. 
Iterson, F. H. L. Roessingh van 
Itter~um, A . H. K. \V. Baron 1·an 
Jonckheer, J. B. A. 
Kamebeek, Jhr. :\Ir. A. P. C. van 
Karsten, :\lr. \V. J. 
Kasteele, ).Ir. C'. J. van de 
Kasteele, P. J. van de 
Kemp, ).'fr. E. Z. L. van der 
Kemp, P. H. 1·an der 
Kemper, Jhr. :\tr. G. de Bosch 
KerdUk, :\Ir. A. 



Kip, F. W. ,-an Erp Taalman 
Kip, \V. F. ,-an Erp Taalman 
K!el'll, D. 
KoÓlhaas geh. 1·an Bos. e, :Mevr. Paus 
Kram er, \Ir. J. A. 
L:mgeveld, B. 
Liefsting, :\1r. F. B. Coninck 
Linden, \fr. P. \\". A. Cart van der 
Löbnis, F. B. 
Loman, D. C'. 
Lmrlen, .:\1r. A. F. Baron 1·an 
\Îansve!t, C. G. van 
:-Jargadant, W. F. 
Mattbes, Dr. H. F. 
\ieulen, F. P. ter 
:\leurs, \Ir. P. A. X. J. yan 
:\Ieijjes, R. Posthumus 
\'lieden, G. A. , .. d. 
\i oltzer, \1r. ] . P . 
. Iouton, Dr. ]. Th. 
\luider, Ladewijk 
:\1uller, Dr. Hendrik P. '\. 
\luntinga, K. 
Xaamen van Eemne., l\Ir. A. ,-an 

· :\es van .Meerkerk, E. R. 1·an 
Opstelten, J. W. 
Osti Jr., X. J. 
Pallandt yan . • Perijnen, A. ]. C. Baron \'. 
Pape, \Jr. l. P.D. 
Pape, :\Ir. C. \V. ]. J. 
Patijn, \Jr. ]. G. 
Patijn, \1r. R. J. H. 
Pauly, ::\fr. D. L. F. de 
Pierson, \Ir. X. G. 
Pinto, \1r. \L de 
Pol, E. J. van de 
Polis, :\Jr. C. 
Praag, \Ir. L. van 
Prin, A. 
Putte, I. D. Fran. en van de 
<2uarles 1·an C"fforrl, Jhr. E. 
<Juarle5 ,-,m Lrford, Jhr . .\Ir. J. K. \\'. 
Ranthl-ijd-:. :\Ir. A.]. Grc1af 1an 
Raven, \\". A. Hattinga 
Repelaer ,-an Drie!, Jhr. 0. J. A. 
Roëll, Jhr. :\Ir. J. 

91 

Roo, Dr. L. \\'. G. de 
Roosenhurg, Dr. D. L. 
Rouffaer, G. P. 
Scheurleer. D. F. 
Seelig, J. 
Semmelink, J. 
Simons \lz., A. 
Singenrlonck, JonkYr. \I. 
Sleijrlen, Ph. \\'. yan der 
'ilooten, G. Yan 
Star '\uman, \Ir. 0. \\'. 
Steeden, H. Th. van 
Stirum. E. L. Graaf Yan Limburg 
Stoop 1·an StrUen, P. A. J. 
Tak ,-an l'oort\'liet, \Ir. J. P. R. 
TaYenrMt. :\Ir. F. H. J. 
Terling 1·an Berkhout, Jhr. \\'. H. 
Telting, .\Ir. A. 
Telting, .\lejuffr. A. '. H. 
Telting, \lr. J. Th. F. 
Tets, Jhr. A. van 
Tet~. Jhr. G. J. Yan 
Thurkow, \Ir. C. • 
TienhoYen, G. C. \'UJ1 

Tienhon:n 1·an den Boogaard, G. van 
Tutein . • oltheniw;, R. C. J. 
"Citn-e,·ers :\Iaat:chappij ., · eclerland ... 
Veenhmzen. A. 
\'cgelin. van C'laerbergen, Jhr. P. J. 

e:;t, J. van der 
Verschner. B. A. Baron van 
Verscbuer, 1\!r. \\". A. Baron ,·an 
Verspyck, Jhr. G. \I. 
Visser, J. 
Visser, \Ir. P. C. 
Vis~ering, \1r. \'. 
Vogel, W. T. de 
Vos. Dr. J. G. de 
Vries Az., :\[r. G. de 
\Yaal, E. de 
\\'assena r 1·an Rosande, J. D. Baron , .. 
Werff, \\·. J. Yan der 
\\"etters, H. P. A. Yan Daalen 
Wieseman 
\\ï !de, :\1 r. C. J. :\L 
\\ïldem:m, C. \\'. A. 



Wolterheek :\fuller. Dr. G. Th. A. 
\\'ortman. H. 
\\"Unnent!ts, .\Iejuffr. J. :\1. A. 
Zuylen, G. E. Y. L. van 

's GRA YEZA~DE. 
Dingemans 1·an rle Kasteele, P. R. 

GROEXLO. 

Huijskes HGzn., E. H. 
Lasonder. G. 

GRO~I~GE~. 

Bergsma, Dr. J. 
Boisseyain, Prof. Dr. 1J. Ph. 
Hos, l'. R. 
Botje, .\1. D. 
Burger, Dr. H. 
Catz, H. J. 
Cohen, Dr. S. F. 
Feith, :\1r. R. 
Frima Jr., :\Ir. H. · 
Gazen, A. J. 
Gruno Jr., J. 
Ham geb. v. Capelle, :\fen. van rlen 
Ht-~selink, F. 
Hoop, :\Iej. A. A. :\f. Th. à Th. v:m der 
Hoop, :\Ir. J. G. van der 
Horst. E. B. ter 
Keiser, F. J. 
Leyds, Dr. R. 
~rées geh. Go<'kinga, ~fe\T. \\'t-rl. IT. E. 
:\Ieihuizen, Dr. S. 
\Iesrbg Ja<'zn. G. 
\Iesrlag, J. G. 
Xoonlhoff. P. 
Pekelharing, Dr. A 
Pekelhnring ~eh. Doyer. \few. \. G. 
Pet. Prof. 'Mr. 1'. 
Post, Dr. G. 
Rijsens, F. van 
S<'hilthuis U.Gzn., J. 
s,·hilthuis Tzn., U. G. 
Steen heel·,·('. H. 
Swint!eren, Jhr .. \fr. D. R. rle :\farees v. 

Swinrleren, Jhr. ?\f r. 0. Q. 1·an 
Terldes ~l'h. Beekhuis D:nnsté .. \fen. \\'ed. 
Tuuk, l\Ir. F. \'an uer 
\\ïertsema, \L 
\Viirlen·anrk rle Rléronrt, Mr. P. 

HAARLE.\1. 

Arendsen de Wolff, J. 
Baerts, W. 
Barge, Rob. 
Bernelot l>Ioens, \Iejuffr. L. C. 
Beynes, J. J. F. 
Boreel 1·an Hogelamlen, Jhr. l.Ir. J. \\". G. 
Brongersma, Dr. H. 
Bnn·n Pz., P. 
Cle~cq, A. de 
Court van Krimpen. \1 r. l\1. G. P. del 
Craanclijk, Ds. ] . 
Craanclijk, P. ll. 
Droste Jr., G. J. 
Dufour, F. C. 
Dusseldorp, J. \I. W. van 
Dyserinck geh. Wijnanrls, ,\fen. 
Ensrhedé, :\Ir. Joh. 
Gro11, H. \\'. 
Heshuysen, \Ir. A. J. 
Huet, Mr. R. H. ]. Gallandat 
Huirlekoper, P. D. 
Jessurun, ,\.1. 
Joekes, J. C'. 
Jonker, Ds. G. ]. A. 
Konwer, Dr. B. J. 
Kremer, A. F. 
Krol, J. 
Langeveld, M. 
Lanoy, Ed. de 
Lennep, G. L. l':lll 

Linrlen, E. F. \'all clf>r 
Lnosjes, P. 
Luijten, R. 
7\IaC'aré, Jhr. \f r. A. J. Rc-tlwan 
~fallen, R. 0. \'an 
Pahurl de Mmtanges, \1r. W. Th. 
Resink, A. 
S:l.l'rij, :\f. W. 
Sluiterman \'an Loo, J. E. F. n. 



Sm1t Kle1ne, F. 
Ste11r, A. A. \èlll der 
Stoel Azn., J. H. 
SwaèUl, A. 
Thüne, Mr. A. W. 
Tienhoven, '. J. van 
Tienhoveo, Mr. G. van 
Tienhoven, P. G. van 
Tjeenk \Yillink, H. D. 
Tuijmelaa.r, J. 
Uhleubroek, G. D. 
\\"estemoudt, J. B. 
\\ïlde, C. J. M. de 
\\ illop Koning, ~leH. A. J. 
\\'ijk, E. F. \V. (; rl11 1·an 

IIARLL ' G.E . . 
Ha.tmèma, L. 

HARMEI,E~. 
Heemstra, Ph. H. J. Baron 1·an 

HATTEM. 
Heem. tra, Ph. J. Baron van 
Hoefer, F. A. 

HAZERS\\'OUDE. 
Bruyn, l\Ir. J. 

HEEl\ I STEDE. 
Kwl, B. 
Sluiterman van Loo, Mej. A. H. 

HEES E~ ~EERBOS 'H. 
Joosting, J. F. 
Limlenhout, J. van 't (Xeerbosch) 

HEILOO. 
Foreest, Jhr. Mr. P. van 

's HEERE -BERG. 
Kol'ter, D. A. 

DE): HELDER. 
Sande, G. A. J. 1an der 

HEUro. ·D. 
Vlissingen, P. F. van 

HEf,l,EVOETSLUIS. 
Vasseur, J. 

HE:\GELO. 
Ilulshoff Pol, H. 
.\louch), R. A. de 
l'althe, D. \\'. \a.tl \\ulflt:n 
.'tork, Crl. F. 
Stork, D. \Y. 
Stork, H. C. 

's HERTOGEXB<')SCH. 
Boelens, ~Ir. J. T. 
Cazius, ~fr. J. H. C. 
Hoogenboom. A. Th. 
\1 eeuwen, Jhr. ?\Ir. P. :\I. F. ntn 
Ram, Jhr. II. E. 
l{ijcke.lor. el, Jhr. :\Ir. F. J. J . .\1. 1an 

HIL\'ER:-,U~l. 

Os, P.J. van 
Oyens, .\lr. H. 
Rees, Prof. Dr. J. \'a.tl 
Stu:.trt, ~I. Verrijn 

HOEVELAKE -. 
Sch~mmelpenniuck 1·an der Oye, J. E. 

.:\. Baron 

HOOR..\. 
Hart.man, A. A. 
Jong, .\I. de 
Kroon, P. J. 
Vries, H. ~- de 

J lJTFAAS. 
ldenhurg, h. J. 
ldenhurg, Dr. H. 

K.UII'E. ' . 
Has~elt, Jules \'a.tl 
~luelen, W. van der 

KEPPEL. 
Gunning, Prof. Dr. J. W. 

KOOG afd. ZA.A. •. 
Dekker gelJ. ~mit, \\'ed. G. 
Duy1 is Tz., E. G. 
Honig, Adriaan 
Honig, K. C. 
Honig ge\J. Kluij1er, \\"ed. KI. 
Stam. C. P. J. 
Tak, '.A. 



KRmnm~IE 
Boer, K. C'z. de 
Levden, D. Yan 
Le)·den, E. van 
Vliet, P. H. van 

LEERDAM. 
~ieuwenhuizen, 0. 

LEEUW ARDE~. 
Burger, Prof. Dr. C. P. 
Escher, G. A. 
Eysinga, Jhr. ~Ir. F. J. J. van 
Fockema, ~Ir. R. 
J ungius, Ds. E. C. 
Kuiper, Dr. E. F. 
Menalda Hzn., :\Ir. A. 
~lenal<la, ~Ir. C. B. 
~Ienalda, H. H. 
Rengers, Mr.\\'. B. R. v. \\'elueren Baron 
Rengers, :.1r. \\'. J. , .. Welderen Baron 
Römer, Dr. 
Sprenger, W. 
Suringar, Hugo 

LEID EX. 
Aluers, D. 
Baak, C. E. F. Yan 
Bakhuijzen, Dr. E. F. van de Sande 
Bakhuijzen. Prof. Dr. H. G. \'. d. Sande 
Bastiaans, 0. P. 
Bemmelen, Prof. Dr. J. i\1. van 
Blok, Prof. Dr. P. J. 
Bos. H.A. 
Bruijn, H. B. de 
Coebergh, H. )I. A. 
Coert, J. 
Colenbrander, J. G. 
Dar!ang, F. F. F. 
Dekhuuen, Dr. :.1. C. 
Dissel: Dr. E. F. ,·an 
Dozv, :\Ir. Ch. :.1. 
Dro~t, Joh. 
Drucker. Prof. :\Ir. H. L. 
Eintho,·en, Prof. Dr. W. 
Eltzbacher, J. 
E,·enlingen, H. F. nm 

94 

Fockema Andreae, Prof. :.rr. S. J. 
Frantzmann, J. S. L. 
Fruin, Prof. Dr. l·C 
G >eie, Prof. Dr. \I. J. cle 
Goekoop, C. 
Groli geb. Temminck, :\lelT. de Wed. J . 
Grol!, :\lejuffr. 
Gunning Jr., Prof. Dr. J. H. 
Haer, Ph. :\I. \'an der 
Haga, C. H. 
Hm·elaar, J. 
Havelaar, :\1. E. 
Heemstra, H. L. Sixnn ran 
I-I oogkamer. 
Houter, Dr. Th. G. den 
Huyser, Jan 
Hijmans, E. 
Jonc\eere X.Azn., X. A. de 
Jongeneel, D. J. 
Jorissen, J. 
J urriaanse, A. 
Kt.m, Prof. Dr. H. 
Kist, :\fr. E. 
Ki5t, X. C. 
Knottenbelt, A. 
Köhler, \V. 
Kroonenher(!', H. 
Kuyper~, J. \V. 
Lange, Jos. 
.1idrlelherg, W. 
Mulder, A. D. 
.lt•llec, Dr.]. W. 

Tispen tot Pannen I en, H. K. :\[. ,·an 
Ohreen, H. G. A. 
Olïerhaus, Prof. Dr. J. 
Oorc!t, A. P. :.1. ,·an 
Panhms, G. \\'. F. ,·an 
Pinto, · E. 
Poulie, E. 
Prins, Prof. Dr. J. J. 
Pijn ~eh r Hordijk, F. W. 
l{bijn, Dr. A. \:111 

St.~lmelink, H. B. 
Serd, "\. 
Side\Îs, J. 
Ste6 eman, ( '. :\1. Ti man 



.. 

Stoppelaar, F. de 
Verdam, Prof. Dr. J. 
Vermaa. W. A. 
Verschuur, E. Ketwich 
Vlugt, Prof. l\Ir. \V. van der 
V reel le, Prof. A. C. 
Vries, C. J. de 
\Vas, ~Lr. F. 
Wijck, H. ( '. nm der 
Wijk, Th. \ an 
\\'ijk, \V. F. 'an 
Zillesen, P. 

LEUSDEX. 
Be:lllfort, .\fr. \\'. H. de 

LOHJTH. 
Baaien, l'. \'Uil 

Camman, J. H. 
Cristjani, H. I-T. 
Reemen, (~. Yan 
Reemen, Rud. van 

.\!AARSBERGE. -. 
Beaufort, Jhr. :\Ir. Godin de 

:'IIEPI'EL. 
_ ·ijsingh, :\lr. 
Roelink, .\L R. 

:'11IDDELBURG. 
Zip, Jan Anthony 

.\iiDDI•:LHAP 1 IS. 
llr(l( k, C. J. ll. '~lil den 

~I·, OE R-IIE. 1 EH..T. 
: li \'11 \e.!er-Hemert, Douariere 

Jb.ronue:-::e \"a11 

• ·1piEGE.-. 
Bhrinun. :'I i r. B. J. H. ,·an 
Beckeringh, D. J. 
H .rkeringh, :\Iej . S . .\1. 
(;·ubwijk, I I. lt'll Zeld.Hn 
Poll, .\[r. W. ,·an de 
<Ju a(+, . \. ll. 1\. 
Stork Jr., J. E. 

< l 'DEIZ DE\ D.L 1. 

Jan. on i u~. \h. \Y. 

95 

00 TERBEEK. 
.Adriani. Dr. D. H .. ·. 
Baud, Jhr. .\Ir. J. A. A. 
Post, \\'. H. 

OCDDriRDmr. 
.\le1jjes geh. Star ~lllll<Ul, .\len. A. W. 

Po. thumus 

PATER. \\ Of.DE. 
Hessel ink Aw., J. 

P 'TT.E •. 
Eeghen, l'hr. J. \Uil 

l'ailaiH lt, 1·. \\. J. B.trun 'an Ayh'a yan 

RAA\lSDL. 'K . 
.\leischkt\ J. C. V. 

RL I .SE.-. 
Horst, A. H. ter -

RIJS\\ IJK. 
Hooft Graafland, Jhr. H. J. 

H.UTTERDA.\1. 
Aalten, .\Ir. S. J- L. ,·an 
Aken, ::-.. nlll 

Alphen, F. ,·an 
Alpheu, J. C. 'an 
I!aeide, Mr. l'. 
Bahlrnann. J. \\. 
Bal·ker, C. G. 
Haten burg, ] . J. 'an 
Beek, J. A. Yan 
Beekum .. \. 'an 
J knediltu>, \\'. 
Btr ti• F. Hhmd \a 1 dl'll 

llergh, H ... \ .m .!o.:n 
lleus~:kum. G. 'an 
Bichou \an ljsselmondè, • Ir.(.'. ]. A . 
Bicker Caarlen. ~Ir. G. 
Bie'! fait, J. J. 
Hoer EZII.. J. clè 
H<~<·r, Dr. S: <len 
B<'L'el en, \. J. H. 
B <'-eh:n, I. T. -. 
B •k. A. 'uil d~n 
lJolle, J. L. 
H ll I, \Ir. H. R. A. 
H, ,, H 1111r1k J. J. 



Bo~ch, Dr. C. l'. t '. 
BcJsman, F. J. (;. 
Braat, A. E. 
Ur<mcle, \\ . . A. H. >. tl. 
Hrinkman, M. 
Broeder, A. J. den 
llrummer, C. 
Drummer, :\I. 
llrun Tengbergen, H. F. de 
llruyn, G. _-\.. \\'. de 
lluck, Henn. 
Hulsing, F. 
Buren, ,\lex. 'au 
Uurg •r, ( ;, \\'. 
Burkens, Dr. J. 
Huurt:n, II. 'an 
l'bahot, Aclnlphe 
Cleijnuert, J. C. 
Criellaart, J. E. 
Dahlmann, G. L. 
Dam, C. H. van 
Dam, H. H. vàn 
Daubanton, Dr. 
Dekker, J. l.I. \\'. 
Deurvorst, \V. P. l.I. 
Douw, J. D. 
Drooglever FortU) n, L. 
Dmoglel·er Fortuyn, \\. J. 
Drost, J. 
Dutilh, Dr. J. :.r. 
Ebeling, F. 
Eueling, R. 
Eckhardt, C. H. 
El dik, J. var1 Zelm van 
Emmen, E. 
Eschauzier, H. J. C. B. 
Essen, ::\1. C. van 
Eijk, A. C. van 
Fol, Ed. G. A. 
Fortuin, H. 
Frcni Fzn., 1'. J. 
.Fruin, l.Ir. Th. A. 
Fuhri, A.S. 
Ge,·el, G. van de 
Gilhuys, \V. H. 
Gips, D. Boest 

Glei<·hman, J. J. 
< ;, ,eije, .\!. A. cl!.! 
( ;, HTtnn, \\ . < •. 'an 
( :ouka, Mejuffr. J. ll. b. 
(;raaf, J. C. l'. ,.,u1 rll:r 
G;ange, H. la 
(;rimmer, Henri 
( :unning jr., Ds. J. \\'. 
H:.t<m, Dr. J. Vroesom de 
Ilaa.~, A. de 
Haa~ Jr., A. de 
llaas, G. C. <le 
lhentjens, A. li. 
Hagt. I I. 'an t)cr 
llatte, (;. Yan 
ILutlaub, W. 
llartogs Jac-zn., .\1. 
Harwegen den Breems, J. \ <Ul 
Haslinghuis, J. H. 
Hm·elaar, J. J. 
Han;laar, .\Ievr. S. E. 
HU\·erkarnp, H. 
Heel, J. J. :.farie van 
Heerde, K. L. E. ,·an 
Held Jr., A. den 
Held, \V. P. v. d. 
Heijermans, :.Iejuffr. Li h~ 
Heijink, D. 
Hoe,·en, G. L. nm der 
Hoeven, H. J. \'àll der 
Hoeven, J. van cl er 
Huogerhuis, J. G. van 't 
Hoop, Dames van rler 
Hoos. Jan 
Hoos, Johan C. 
Hooykaas Jr., J. 
Hope, A. J. ten 
Horsl W. C. van der 
Hotz, ::O.fevr. G. A. J. 
Houweninge, \Y. G. H. ,·an 
Hoyer, Ed. 
Hudig, D . 
IIudig, F. W. C. 
IIutli~, ::O.laurits 
Iluiskes, G. J. 
Humme, Dr. A. A. 



• 

Rus, ~1. 
Hussem, \\'. F. K. 
Hijmans van Veenendaal, I-I. :--1. 
Jacobson, Alex. J. 
Jansen, J. P. 
Jong, C'. de 
Jonge, Albert E. de 
J ongh, I I. de 
]01·issen, Ds. A. G. P. 
Jurrewitz, J. 
J urriaanse, \\'. 
Kaay, J. L. E. van der 
Kesting, J. F. 
Key, J. 
Kiersrh, H. 
Kleyn van Willigen, P. 
Koch Jr., F. 
Kok, A. 
Kok,]. de 
Kolff A.Qzn., C. 
r olff, C. 11. F. 
Kolff, D. H. A. 
Kolff, G. C. \\'. 
Kolff A.Qzn., H. 

. Kolff, Herman 
Kolff, J. A. 
Köpcke, ]. 
Kraemer, \\'. ]. 
Kramer Jr., E. L., 
Kramers, W. J. 
Krantz, W. H. 
Kraijenhelt, Ds. J. 
Kröller, .;\". E. 
Kruyff, ~fejuffr. R. 
Ku yper, E. de 
Lambert, G. 
Lambert Hzn., H. 
Lange, Jac. de 
Lange, L. l'. de 
Lange, Dr. W. de 
Lan~ Jr., G. \V. 
Laurillard, A. J. A. 
Lwrillanl, J. J. 
Ledeboer, P. 
Le'uw, ;,r. A. G. van der 
Leli1elcl. A. J. 

9ï 

Leliveld, J. J. 
Limburgh Pzn., P. J. \'an 
Linden Dzn., H. \'Uil der 
Lintner, 11. 
Lohnis, Th. P. 
Liihnis, t.le\T. Weel. 
Lohr, Ds. H. C. 
Loo, G. 1·an der 
Louwman, J. ]. 
Lucardie, A. B. 
Luijken Glashorst, ::\Ir. \\". L. 
Lijndrager Jzn., P. 
:--Iahler, Ed. 
:-larie, A. J. yan 
:.\faronier, H. P. 
:.\Iasséus, J. 
:.\Iaury, John 
:.\Ieerkamp van Embclen. I-I. J. 
:.I eerkamp Yan Embclen, J. 
:.\lees R.Azn., A. 
:.\lee , :.\Ir. B. 
:.\lees Gzn., F. 
:-fee., J. 
:.\lees, :.\Ir. ::\L 
:.\lees, :.\Iejuffr. :--1. A . 
:.\lees, :.\Iejuffr. E. A. 
:-lees, X. \1. 
:.\lees, P. R. 
:.\lees, R. 
::.lees, . ·. A. E. M. 
:.\fee .. :.\Ir. W. A. 
:.\lens, :.\1. van 
:--Ierkelbacb, \f. 
:--1 etz, Ta n 
:.\feijnèken, H. D. 
:.\liJders, :--r. 
:.\loens, J. Isebrée 
:.\Ionchy, A. de 
:.\Ionchy :.\Izn., E. P. de 
:.\Ionchy, Dr. H. \\'. de 
:.\Iongers, :\lejuffr. A. E. A. 
:-raar, P. C. cle 
:.\Ioor 'Vzn., P. C. de 
:.\foor, \\'. de 
:--roor, \\'. D. de 
:.\Iuquette, Ds. F. J. P. 



~lo~lert & z .. nen. . 'tef. 
~lmdijn Jr., ~. 
\luller, \hr. 
~I u lier 11111., ~. 
~[untz, A. 
~ahuijs, F. van 
Xeurdenburg, D. 
- • olen, Th. 
Offers, ~L ~f. A. 
Oldenburg, i\. 
Omroeren, Familie van 
Om meren Jr., Ph. van 
Oordt ll. \\". Azn., \V.H. van 
Ophorst (.'zn., G. A. 
( )ppenheimer, B. 
Ovtrgauw, A. 
Ü1ing Jr., II. Ellens 
Parqui, C. B. 
Parqui, R. 
Pasteur, 0 . K. 
Pennink, J. J. 
Peski, W. F. H. van 
Plemp mn Dui,·eland, ~[r. L. J. 
Pluijgers, C. J. 
l'luijgers, \\'. L. 
l'ot, J. R . v. tl. 
Ran.'nswaaij, H. L. 
Rnxestein, L. J. C. J. 1·an 
l' eesema, .-\. S. van 
Remij, Alphonse 
Rens\\OtHI, J. 1·an 
Ribbink, Dr. H. C'. (~ . L. 
Rikkers Jr., \\'. A. 
Roesl van Limburgh A.Ezn., J. A. 
Rol!, F. H. J. 
[' ombar·h, ~Iejuffr. D. L. 
Roml>acb. ~~ r. J. 
Rossem, Dame" 1·an 
Rossem Czn., C. ,-all 
l' ossem, H . A . \'all 
Hossem, 1. G. van 
Rossem, : •. I. A. <'. van 
Rueh, Th. Theod. 
Rtll'h 1-(t:h. ( 'hahot, \[('\T. \\'t"rl. J. :\ . 
R ijd:t·\ m,.t•l. llr. Jo:. 1·an 
I' \In. C ;, 1·an 

98 

Salomonson, J. F. 
Sanson, T •• • 
Sw·rhier Jzn., J. F. 
S!'hahral'q, A. A. 
S!'halmwq, E. A. 
SC'haiJraC'q, G. 
Schaik, Jac. J. ,·an 
Schaik, Jan van 
Schaik en Baljon, \'an 
Scheffer, J. ~I. 
Scl1ipper, C'. 
Schmidt, Dr. 
Sc·hijff, 1'. 
Sissingh, :\I. 
Snellen, P. ( ·. F. 
Spruyt \\'.]zn., \\'. J. 
Stm·eren, Dr. \V. ll. \'l\11 

Stolk ]lil., A. Yan 
Stolk, B. \'an 
• 'tolk, C. E. 1·an 
Stolk Azn ., G. l'all 
Stolk, J. J. van 
Stronek P.Azn., \\'. 
Suermondt, J. W. Tahingh 
Surie, H. G. 
Sweerts de Laudas \Vyhorgh, A. A . Baron 
Sweerts de Lancla,.; \\'yhorgh, C. \\'. 

F. P. Baron 
S\1 eys Jr., A. A. IT . 
Sijmon;:, B. 
Sijmon,;, -:\[. 
Sijthuff, C. 
Ta\'enraal, ~1 r. J. J. 
TeessPn, D. 
Traa. C. vail 
Traa, P. C. \'::til 

Traa, "'· 1·an 
Traa Cm., \\' . v:m 
Tulleners, C. ~[. 
Veder J anzn., lTrndrik 
Veen, A. van 
Veen, Chr. \'Jll 

Veen, J. (;, 1a11 clet· 
Vt>rllrllggt•, P. St·hr.tnwi<•r 
Vt:rh11rg ('zn ., C. 1. 
Vt•rg,•, J. 1 .. l.t . 



VPn loC'(, C. G. 
\t•th, JJ. J. 
\ollt•Jlhm <'11, i\lt•j. C. Joh. Yan 
\ ,J!Jenlwn·n, \\. \'rlll 

oort'IHionk, \\ '. J. ~1. 
Voorhm•1·e, ( :. l L 
Voorhoen~, J. A. C. 
Voorhoe\·e, J . .\I. 
Vos, J. 
Vriese, C. J. de 
\trooltjk .·r., \V. A. 
W:tf'hter, II. \\'. 
\\arren, Dr. S. J. 
\Yet'itlt•Jlhurg, P. A. 1·an 
\reezLI, 1.-.. \1. \';]11 

\\PilS, ('.IT. \'<UI clc>r 
\Vilkt•JJS, ]. F. 

- \\'(jk, C. T. J. Y;Jn 

\\(jngaanlen, P. J. 1·:m 
\\'ijt ('zn., 1\l. 
!Jzenclijk, H. E. Y:\11 

T J ze ren, ] os. van 
Zaaijer, .\Ir. (', P. 
Z1mrtendijk (~Lzn., A. 

·Zwartcndijk, ]. 
SA. TTPOORT. 

\\'üste, J. R. 
SCHEVE\ I \'CE'\. 

Cop, .\fejuffr. C. 
Clei<'hman, L. A. 
I fohokt•n \';]11 H.hoon, Pendre('ht Pil 

llaarland, \le1·r. ]. 1·an 
l't·r·hteren Limpurg,' \\'. Graaf 1-.111 
\'alk, Ds. I.. Yan der 

. 'C' HJEDA:\1. 
G>·oot, :.\f. C. ~L de 
Lebman de L ,hnsfeld, S. W. A. 
Vaillant, Ds. C. J. 

• Vinhnste~n. Ds. C. J. 
Visst"r Hz., G. 

SLIEDRECHT. 
ITaaften, A. L. Yan 

S"JhRK . 
• \iidre:tt•, Dr. J. L. 
<'atv 1•\•JlJH'Illa, E. (<'IJ 

11R STEEG. 
Yiml~. T. l'. 

TETET' r 'f:I·: ·. 
DriJssa('rs, A. c:. 
Simnn, J. \1. 

TIEL. 
:\!ijs, D. 
l'hilips, \fr. L. J. IT. 
Spiering, 1\lr. F. J. \\'. ! ). 
T) deman, :.\f r. :\1. 
\\'e.-:em, \Jr. A. \'an 

LTRE<TIT. 
Arisz. L. 
A~r·h van \\'ijck,Jhr. :\fr. II. \l.J. \·an 
Aulnis rle llourouill, l'rof. \lr. J. tl' 
Hak·, :\f. L. J. 
Bakt•, H. L. A. n1n clt>n Wall 
Bakhuijzen, Dr. \\'. H. nm dt• , ·anclr 
Beaufutt, :\Ir. J. F. de 
Beltink, Prof. Dr. H. \\\ofer. 
Beuningen, H. A. 1 an 
Bildenlijk, \Ir. :.\f. \\'. L. .. 
llrondgec~t, Dr. l'. <~. 
llruno geh. \\'olterheek. :\lt•n. \\'c-d. 

H.A.L. 
lluring Boekhoudt, Dr. 11. 
Calkoen. ] hr. \\ . 1 I. P. 
Clu):-.enaer, J. L. 
Crmnmelin, l\1 r. '\1. 
Dcntz, Dr. Th. 
Dihhits, Prof. Dr. I f. <'. 
Doyer Jr., Dr. J. \\'. 
DuFis Jacoh 
Dijxhoorn, C. 
Eelde, J. C. \'an 
Emhden, Dr. F. ( '. E. yan 
Ev!i ''an Liendt'n. Jhr. Ir. f. < '. ·. ,·:~n 
F;ancken, Prof. D·r. C. \1.. 
Freriks, B. 
(:eltler, Dr. I.f. \'all 

(;euns, .'IIr. S. J. ,·an 
( ;ohius, H. A. F. A. 
C roth , 1. Sr-lwll:wh 
I l.tm,;kt·r, I f. ( :. 
ll<'lh<k, \lr. ,\. ('. 1·an 



100 

Heusde, :\Iejuffr. A. J. van 
Hoeven, Dr. P. Templeman v. d. 
Huydecoper van Maarsseveen en • igte-

vecht, Jhr. Mr. J. E. 
Huysinga, J. L. 
Imans, Dr. :\I. 
Jansen, Dr. J. J. 
Jonkman, Dr. H. F. 
Julius, ProL Dr. V. A. 
Julius, Prof. Dr. W. H. 
Kalff, Prof. Dr. G. 
Kol, Jan 
Koldewijn, H. 
Kuipers, :\1r. J. J. 
Kurten, J oseph 
Leeuwen, Prof. Dr. E. H. van 
Leinweber, J. P. C. 
Louis, A. 
Louter, Prof. Mr. J. de 
:\Iansvelt, Dr. A. P. ,·an 
Martens, Jhr. :\Ir. J. L. A. 
:\1eerlant, );". van 
:\lees, A. \V. 
:\Ierkus, l\I r. C. R. 
:\.Ierkus, C. R. 
\Iorell, Dr. L. J. 
:\.1uller Fz., :\Ir. S. 
Xaber, Prof. :\Ir. J. C. 
X ooten, :\Ir. J. ,·an 
Pekelharing, Prof. Dr. C. A. 
Peletier, G. Ribbius 
Pesters, Jhr. de 
Pester , Jhr. H. W. de 
Pesters, Jhr. :\Ir. J. E. Godin de 
Pont, Dr. Joh. \\. 
Ragay, :\1r. D. 
Rauwenhoff, Prof. Dr. X. W. P. 
Roelants, :\IeH. de Weel. 
Rosenbeq, Prof. Dr. E. 
Rovers, Dr. :\I. A. X. 
Rop:.ards, H. J. 
Sanders, B. A. 
Schober, :'Ik J. H. 
Singels, Dr. X. J. 
Talma, Prof. Dr. S. 
Verloop, J. \V. 

Verloop, W. H. 
Verwey Az., \V. 
Vries, J. J. de 
Walland, J. J. 
Walré, ::.VIr. ]. van 
\Veecle ,·an Dijkveld, Douarière ''an 
Went, Dr. F. A. F. C. 
\Vijck, Prof. Jhr. B. H. C. K. ,·an der 
Zuiclema, Dr. W. 

VALKE~S\VAARD. 
Best, Ant. van 

VEEXDAM. 
Koopmans, G. C. A. 

VELP. 
Arriëns. 
Geer, Jhr. Dr. L. de 
I-Iuys~en van Kattendijke, Ridder 
Prin . , Jhr. \\'. 
Radermacher Scborer, Jhr. :\1:. E. 
Rengers, Van Burmania Baron 
Vos van ~ederveen Cappel, :\fr. L. 

H. D. de 
VLAARDI~GEN. 

Brugge, K. S. van der 
Tij! & Cie. 

VLISSI~GE~. 
Breukink, H. 
Duyvis, Dr. C. A. 

VOLEJ\"DAM. 
Demmer, B. 
Demmer geb. Bruyn, Mevr. E. H. 

VOORBURG. 
Geluk, :\1. A. J. 

VOORST. 
Buma, \Ir. \V. W. van Haersma 

VORDEN'. 
Brants, l\lr. I. J. 

WAR GA. 
Haar, D. ter 
Kuiper, Ds. A. K. 

\VASSE:-.JAAR. 
Zuylen van Kijevelt, l\Ir. H. Baron van 



\VESTZAA::\. 
Dekker Jz., J. A. 
Groote J\fz., Chr. 

WIERLTGEX. 
Kolff, L. C. 

WIJK BIJ DUURSTEDE. 
:\1ariënhoff, ] . van 
Peter om Ramring, :Mr. 

WILDERVA~K. 
Detmers, G. 

WORMER VEER. 
Bloemendaal geb. H outtu) n, Me1-r. 

de Wed. F . 
Roekenoogen, H. 
1ioekenoogen Jr., L. F . 
Cremers, G. H . 
Goris, Ds. 
Honkoop, F. 
Korteweg, Dr. P . C. 

~> Laan, Albert 
Laan, Adr. 
Laan, C. 
Lrran, C'. J . 
Lrran, Dirk 
La..1n, J. A. 
Ltan, Jac. A. 
La:m, Joh. A. 
Laan geb. Vis, :.reiT. Wed. J. J . 
Laan, R . A. 
Lang, Ds. H. de 
Langebaenl, P. 
l\larle, F. H . H. nm 
Pieper, R. 
Prins, W. 
Ramshor~t Az., J. 1·an 
Ru1ter Dz .. P. 
Schoute c;., D. 

• Tijen, \V. van 
Vis Albzn., Jan 

WOUDE. 'BERG. 
Beaufort, J . B. de 

ZAA:\DA-:-.1. 
Bakker J z., A. 
Endt Gzn., P. 
J esse, Ds. W. 

101 

::\Iats, C. 
Pout Jr., vV. 
. 'j.!;se, Dr. J. 
Simonsz, J. 
Tienen, l~Ir. H. J. C. van 
\Ves~em, ·. C01·ver van 
\Vessem, :.Iej . .M . A. 1·a;1 

ZAAXDIJK. 
Donker geb. Vis, ::\Ien. de \\'eu. :.L 
Dunis, P . :\1. 
Ho.mg, Rens 
Koning Pzn., P. 
Oly, T . 
Vi , J. ~1. 

ZAXTVOORT. 
Huisman, Ds. G. 

ZEI 'T. 
Blanckenhagen, :\Ir. :\I. 

ZCTPHE::\. 
Cuperus, B. 
Pennink, -:\fr. H. C. 
Snijders, Dr. A. J. C. 
Trip, Jhr. :\Ir .. ·. Laman 
Gbbens, J. :\f. 

ZWIJXDRECHT. 
Bruïne, P . J. A. de 

ZWOLLE. 
Déking Dura, A. 
Eekbout, :\1r. E . J. 
Eindhoven, J. 
Goeijen, J. de 
Gunning Wz., Dr. J. H. 
Jordens, D . I. K . 
Kaempff, -:\Ir. C. F. 
Kamp, Ds. A. F . 
Pescb, F. G. Yan 
Royer, C. B. H . 
Setten, -:\fr. J. van 

loet tot Oldhuis. :,rr. "-\. G. R . Baron 
Stok, F. X. vru1 der 
Teltütg, :\I r. J. W. 
Tijl, \\·. 
Vermeer Az., Ds. J. 
V os l'a.t1 . 'teen wijk, ::\fr. C. Baron de 
\Vor, Ds. E. Cat 



102 

NE DERL.\i\ 1 >SCH-Il'WI!~ . 
Aalst, C. [. r. van ... ............ Bat::t~·ia . 
Adh, J . \v. H . . . . . . . . . . . . . Garoet (Java) . 
Amchutz, J. H. . .. .. . Pa ja Combo (Sum.) 
Bmtelds, H . G. . .. . .. .. .. . .. .. .. . Soerahaja. 
Bisschop, P. J. Roosegaan.Je ... .Soerabaja. 
Bord Jr., H. H. ... ..... Koedoes (Java). 
C'orneli:, \V. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . Atjeh. 
Einth01·en, J .... Kasri Dangil res. Pasoe-

roeall (Ja va) . 
Engell>erts, E. C. 
Fischer, G. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. Soerabaja. 
Heel, W. l'an ... Sringin Bod ja, res. Sama-

rang (Java). 
Hummel, ] . C. . . .. .. .. . . .. .. .... Semarang. 
Lennep. l\[ r. H. l'an .. .. . .. .. Soera Ga ja. 
:\I oor, G. J. r lt: . . . . . . .Soember Kerto Ma-

lang (Java) . 
Ottolander, F . .. . Pantjoer Sitoebondo (Java.) . 
l'l;ttteeuw, Dr. P. A . Semarang. 
Raadt, J. R . J. de 
Remlorp, Jhr. llenry, Dept. v. Marine 

Batavia. 
Stoppelaar Jr., A. de . . . Kali Bakar Ma

latlg (Java) . 
Tn.ub, Dr. :\I. ............... Buitenzorg. 
\\'iL·hers Hoet, ] . A . . . . Dept. van ~Iarine 

Batavia. 
\\' ollerlJeclz :\I u!! er, l. ... Dept. \'Uil Marine 

Batavia. 

BEL<: IE. 
BruUn, \\'. ( :. F. de . ... .. . .. . . . .. . BnJssel. 
ll~ilY' .e, DL ( •. de .. . . . . .. .. . . .. . .. . (;ent. 
Fre;lericq, ProL Dr. l'aul .. .. .. . . . .. . Gent. 
Geyter, J ulius de . .. . . .. . . . .. Ant1verpen . 
Hansen, Dr. C. J . .. .. .. . .. .. . Antwerpen. 
Hoe1·euaar, W. . . . . . . . . . . . . . .. Antwerpen. 
Hoste. Adol[ . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. Gent. 
Leed, ProL Dr. ] ulius \ Iac .... Lerleberg 

b\j Gent. 
),[a<ll~dtappû Zettemalll. kring ...... Cent. 
~leert, I I. .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . Cent. 

DCI J'St'lJLA \D. 
Hueck, E . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . \ \ ïe,;IJarlen. 
De!Jen, Gerrit van . . . . . . . . . . . . . . . Grunau; 

Giilz, C. F. c: . ............... \\ïe~l>aden. 
IIenlt, Carl \'on der ............ · Elhcrfdrl. 
Jaeger, F. A. \V. . .. . .. .. .. .. \Viesbarlen. 
Kuhfahl, C . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . \\ïesharlen . 
Rutgers, ] . H. . . .. . . . . . . .. . .. . .. Düsseldorf. 
Smith, ]. F. . .. . .. . .. . .. . .. .. . \\ ieslw.rlcn. 
Waui>ert Je Puiseau, Jhr. Dr. D. H ....... 

Wilmer, C'. F. A . ............. .. 
Winter, A. C. H ........... .. 

E~GELA~D. 

Wiesbaden . 
Wieslm< !en. 
\\'iesbaden. 

Adam a v. Scheltema, Ds. A. D .... Londen. 
Gerritsen, H . J. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Londen. 
Kiek, L. H . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. Londen. 
:\laas, H . S. J ......................... Londen. 
Stoop, F. C. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . Londen. 

Fl-tA~KR IJ K. 

Pennink, ~Ir. ]. F ................. .. 
Pierson, Joh . ....................... . 
Son, H . S. van .................... . 

IT.ALit;. 
\\'estenberg, .:\Ir. D. 0 . T. 11. 

Dl~~ DIARKK ' . 
Brunings, :.Iej. B. F. 

TURKIJE. 

Pa rij>; . 
Par~js. 
Parijs. 

lZume. 

llarcndrecht, J. . . . . . . . . . ( 'onslanlinopel. 
tJ ye l'ietèr"e, ~Ir. T. J. ]. \'. ... Consl~u I· 

tinopd . 

ARABlK 
Sturler, Jhr. J. E. de............ Djeddah. 

Sl)JGAPORE. 
Engel, L. 

PE~A:\"G. 

Dinter, J. A. Yilll 

Rees, J. F. van 

Cll l "\A. 
\\'alree, E. D. 1·an . .. .. .. .. . .. . .. Sh.tng<Li. 

::\()t)RD-A~l ERIKA. 

Fremery, James de ......... San Franciscu. 
Pennink, E. J. F. . . . . . . .. . San Fmnciscu. 



103 

Donateurs en Leden in de Zuid-Afrikaanscha Republiek. 

Al~cmcellc 1\[a;Lbl'li:tppij van Lcrcnsrert.ckcring en Lijfrente ...... Pretoria. 
l sa.tc van 1\ lphcn ..................................... ............................. Pretoria. 
\ 1 r. I I. A. Amc·,hoff ............................................................ Pretoria. 
1' . C. lhcrvdd ............................................................... JnhanncJ>mg-. 
l. IJ. E. Hal ........................................................................ T'rl'lnna. 
l' van Barnevdrl .................................................................. p,.~toria. 

ji.' ~~~ ~~~-~- . .' .' .'.' .' .'.' .' .' .' .' .'.· .' .' .' .' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.' .' .'.' .'.'.' .'.'.' .'.'.' .'.' .' .' .' .· .' .' .' .'.' .' .' .' : ... ~'.'.'~ ~~~~ h~'r!~~~~: 
G. C. de Beer .................................................................. Hcidelhcrg. 
B. \ V. Bcr.rC>c r ........................................................................ Pretoria. 
P . \\'. F. Heli .... ................................................................. Pretoria. 
J. A. v:Ln den Bcr~ ...................................................... Joh;tnncsJ.urg-. 
A. Berge r ..... ... ..... .. ... ...... . . . .. ..... .. .. .......... . ..... ... .. . ... . .. . ........ l'rcloria. 
J. Bn"mans ........................... ................ ................................ l'rctori,t. 
C. A. Berg:; ma . ... .. . .. ............ ... ...... ... ...... ... ... ...... ... .. .. ..... ...... Pretoria. 
l L C. Bergsma ( /Jonaltllr) ................... ................................ Prelori t. 

T h. 1' . Bcrgsn\:1 ..................................................................... l'rctori·t. 
\V. Bergsmn. Jr. ........................................................ ....... Johanne:;uur;;. 
(' . Hertoen .... .. ....... .. . .. ....................... . ,............. ................. ... ... .............. l'returia. 
I l. \V. van lh-u ge ............. ......... .................... .......... . .......... :.Ii.J,Jelhur;:: . 
. \ . D. Rooscgaanlc Bi"rhop ................................................... l'rclori.1. 
C. 1 T. Hlanscrt ...................................................... ......... Joh:mnc.llllrg. 
F . C' . Boclcnstcin ........... . ............................... . ...................... Pretoria. 
J. K. M. Te Boekhorst ................................. ..................... Micl•lclhurg. 
E. JJ. Hocrsma ............ ......................................................... Pretoria. 
0 . Hocrsma . ....... . ........................................... . ...................... l'relon.<. 
C: . van Bocschoten .. .. . ....... ......... ................ .......................... Pretori 1. 

\V. Eduard Bok ............................................................... Johannesuur;;. 
J. A. Bonebakker ...... .......... .. .................................. .. .. l'otchefstroom. 
(' . Boot .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . Pre tori a. 
J. l'. Borrius .................................. ................................ l'otchefstroom. 
I I. van Dorsclcn .. ...... ........... ... ............... ..... ....... ..... .. . ........ .. .. Pretoria. 
J. ll n~c h II. R zn. ..................................................................... Pretoria. 
P . J. Bosch ...... .. ....................................... . ........ . ....... . .... Rusten burg. 
A . BIHboff .. .................................................................... . .... Pretoria. 
J. N . llos lt nff ....... .... .. . ..... ...... ... ... ................. .. . ... ............ K rugcrsclorp. 
\\'. Bo"ing<t ........................................................................... Pretoria. 
i" Bnum:tn J r. .. ..... .............. ..... ..... ..... ....... ... ......... ........... ...... Pretor1a. 
!'. G. van ll r d:t .......................................... ........................ Prelorin. 
1\l. Hrcuning- ................................ ......................... . .............. Pretoria. 
D r. TI. G . Hreye r ........................................ .......................... Pretoria 
C. J . Brink ................................................. .......................... Pretnria. 

f: -~. RBi~~k· · ·:.·. ·::.'.' .. .'.'.'.'.·.·.·:.·:.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·::.".".'.'.'.'.·.·.·.·:.·:.·.·.·.·:.·.·:: .... ~~apR~~~e!~~~: 
J. de Bruyn .. ..... .................................................................... P retor ia. 
l L G. de Bruyn Princc .......................................... ............... P retoria. 

~:- ~~:~:i:r;3#.~~~.<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::: !~m~;: 
Mr. G. H . Bthkes ...... . ........ ... ......... ... ...... .. .. .... .. .... ........... Preton a. 

LIG i•.1 
r j~~ ·~, ~tt;~rs ·:·:::::·.·.·:::·. :::·.-:::·: :::·:::: :.·::·.·:::··~·:·.·::·.·::::·::::·:::·.·.·:.: .. --~-~~au;:e5t~~~-~ .. 

J an S. Ccllicr< ..................... ............................................... P rctOJia. 
1\Ir. li . J. Coste r ........... ... .......... ............ .. ..... ........ .. . ............... Pretoria. 



104 

J. de la Lande Cremer ... ................................................ Johannesburg. 
K. ,·an Dal ·en .. ... .. .. .. .... .. .. .. ...... .. .... .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .......... Pretoria. 

?.' I~~- J: D~'t~·ef~~n .. :::::::::::::::.:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: .. d~;r~~l:eti~~~;~: 
W. P. Diepraam ......................................................... district Lijdenburg. 
C. Douthwaite .................... ................ ... ... ...... ..... .......... Potchefstroom. 
F. L. Douwes .................. ... ...... ... .......................................... Pretoria. 
J. Duiven ........................................................................... Swasiland. 

~-· ;~-K~ti:t~~~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ::::~:i~: 
i:. ii. ~~u~~~ri~g .... .'.'.'.'.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.''''j~J~an~~~~~~~--
H. G. Dijkerman ......................................................... Johannesburg. 
F. C. Eloff .......................................................................... Pretoria. 
Fred. Eloff .. .. . . . . ... .. ... . . .. . .. . .. ... .. . . . . . .... . . . . .. .. ... . . .. .. ... .. .... ... . .. . . . Pretoria. 
J. Eloff ....................................... ................................. Johannesburg. 
J. J. Eloff ........................................................................ Rustenburg. 
S. Eloff .... ... . . . ... . ... ... .. . ...... ........... ... .. ... .. .. .. . .. . ... .. .. .. . . . . . .. . . .. Pretoria. 

p;~- !:t:~a;~~~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::--::::::::::::::::::::::::::::::::ifid~~~t~i~: 
P. E. Erasmos .................................... ................................ Pretoria 
B. van Er kom ....................... .. .................................. ............ Pretoria. 
Dr. J. \V. Fockens ............................................................... Pretoria. 
W. J. Fockens ..................................................................... Pretoria. 
A. W. Fohren ........................................................................ Pretoria. 
M. Franken (Donateur) ......................................................... Pretoria. 
Freeclriks . .. ... ... ... . . . . .. . .. . .. . . . .... . . . . .. .. .. . . .. . .. ... .. .. .. ... . . .. . . .. .. . . . . .. . . Pretoria. 
F. \V. ten Zeidam Gar1swijk ........ . .................................... Roossenekal. 
K. Gast ........................................................................ Johannesburg. 
W. J. Geerling ............................................ ..... .... .............. Pretoria. 
F. H. Gerdes .................................................................. Krugersdorp. 
G. A. Gerritsen .. .. .. .... .. . .. .. ...... .... . ....... ........ ..... ... ... .... .... ... .... Pretoria. 
R. A. J. van Geuns ...................................................... Johanneshurg. 
Ds. M. J. Goddefroy .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .. .... .. .... .. .... ..... .. .. ... Pretoria. 
C. D. van Goeverden Jr. ...................................................... ... Pretoria. 
J. C. Goldman ............................................................... Johannesburg. 
Evert J. van Gorkom ................................................... Johannesburg. 
J. V>. Gratama .................. .......................................... ......... Pretoria. 
!\f. Gregory .................................................................. di,trict Utrecht. 
P. Grobler ............................................. ................................. Pretoria. 
G. D. Groenendaal ...... ... ...... .. .. ............ .............. ..................... Pretoria. 
\V. Groeneveld .. ... .. ........... ......... .................... ...... .... .... ....... Pretoria. 
H. A. Groskamp ............................................................ Johannesburg. 
H. Haar .. ... .. .. ........................... ... ... ... ........... ... ..... ... . . . . . . ... .. ... Pretoria. 
H. W. de Haas ............................................................... district Utrecht. 
K. S. de Haas ............................................................... Wakkerstroom. 
Versélevel de \Vitt Hamer .. .. .. ............ ... .... .. ..... .. .. .... ..... .. .. ..... Barberton. 

t· F~·{_L ,.~a}i~~s~i ;· ·:.·: .' .'.'.' .'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·::.·:.·.·::.'.'.'.'.' '.'.'.' .' ... !. ~-l~an;~!~:~~: 
G. E. J. Henny ..... , ........ ,.. ..... .. ....... ... .... . .. ...... ......... ............. Pretoria. 
P. A. H. Heyblom ............................................................... Pretoria. 
J. Heyman .. .......................... ............. ... ... ... .. . ... ... .. .... .. .. .......... Pretoria. 
J. Heystek ................ ........................................................ Rustenburg. 
P. Hidma .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . ......... Pretoria. 
D. van der Hoff .......... ..... ..... ................ ............ ....... .............. Pretoria. 
Ds. N. Hofmeyr .. ..... .. .. .. ...... ......... ........ .... .. .. ............. ......... Pretoria. 



105 

P. M. van Hooff . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Pretoria. 
C. M. Hooiboom .............. ............... ............................... Johannesburg. 
\V. \\ . Hooreman . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . Kaapsche Hoop. 

13. rr ;;~r:e~n I-Î~;;;··_- .............. _._._._._ ................. _._._._._ ......................................... _._._._ .............. !.~.han~~~~our~~: 
II. D. W. V. Pr. van der Horst ............................................. Pretoria. 
\V. A. ter Horst ............................................................ Johannesburg. 
A. F. Jansen ................ ............................. ....................... Lijden burg. 
J. H. Janson ............................................................ district Lijdenburg. 
W. C. Janson ......................................................... district Lijdenburg. 
lJ. J anssen . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . Pretoria. 

~~lr~it~!~~~e~~ .. ~~:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~m~l;: 
L ::mke~~kh~ff .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~=~~~;~: 
N. D. Kist ........................................................................... Pretoria. 
F. Kleyn .............................................................................. Pretoria. 
J. Klimke .............................................................................. Pretoria. 
J. Th. JCoek .......... ...... ........... ... .. . ....... ........... ......... ........ ... . Johanneshurg. 
II. P. Kluever ............................................................ Potchefstroom. 
J. P. Knapp ........................................................................... Pretoria. 
Dr. W. Knappe ..................................................................... Pretoria. 
J. H. M. Koek ..................................................................... Pretoria. 
\V. Th. van Kon\jnenburg ................................................ Johanne;;burg. 
W. Koster Jr. ............................................ .................. Potchef-troom. 
L. Kot he .. . . . .. . .... .. . .. .. . ..... . .. . . . . ... . . . . . .. . .. . .. .. ... .. ... ........ .... .. .. ... . Pretoria. 
J. C. Kotzé ......................................................... ....... ... Krugersdorp. 
Dr. A. E. J. Krause ............................................. .................. Pretoria. 
Dr. F. C. E. Krause, B. A. ................................................... Pretoria. 
I I. Kroes . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . P rctoria. 
Th. Kroon .......................................... ................................. Pretoria. 
L. G. W. Krug-er ........................ ......................................... Pretoria. 

~ja~~dp Kr~~e~--: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::::: ::::::::: f,~:~~~:~: 
J. Kuyk ........................................................................ Johanne>Lurg. 
F. P. J. van N1kkclen Kuyper ................................................ Pretoria. 
J. L. de Lange ..................................................................... Pretoria. 
J. E. Langeier ............................................................... Johanneshurg. 
Dr. J. A. Schagen \'all Leeuwen ............................................................. l'1etoria. 
G. Lelieveld .. .. . ................. ... . . .. . .. .. . . ..... ... ... . . .. ... ... .. . .. .. .... ... . Pretori:L 
A. van Lennep ..................................................................... Pretoria. 
A. Lens ..................................................................... di trict Utrecht . 
.T- J. C. Leycls ..................................................................... Pretor;a. 

t:r C.Wi.e!~r ~~~~-~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f,~:~~;:~: 
Dr. G. W. S. Lingbeek ......................................................... P1.~toria. 
S. K. H. L. Lingbeek ............... ,.. ................. ..................... .............. .. Pretoria. 
E. J- Loterijman ....................... .......................................... Pretoria. 
\\'. Louis .............................................................................. Pretoria. 
E. Lutz ................................. ........ ............ ............................ Pretoria. 
IT. J. ~Iaa"c : ;:dk ......................................... ~......... . ............ Utrecht. 
g-_ ~i~~~~';;~t . _._._. __ ._._._._._._._._._._._._._._._._·_-_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._:::·. ·_-_. _ _._._ ~~~~~~y~_-
\v. L. J. van der ::O.fandclc .......................... ............................ Pretoria. 
F. S. van Manen ..................................... ............................ Pretoria. 
Prof. Dr. N. Mansvelt ............................................................ Pretoria. 



lUö 

F. J. :\lar.; .................... ... . ................................... di,trill Lijdenhur~. 
F. K. Maré ................................. .................................... lii'i<ldhng. 
F. ~l:utin ................................. ............................................ Pretoria. 
S. ~[ar' ( J)rmalcur) .......... .............................................. ....... Pretoria. 
J. :\lallllijsen ........................................................................ Pretoria. 
Ds. J. L. III:wry ..................... ...................................... l'otchcfstroom. 
Egl•. \fcintjcs ....................................... ................................. Pretoria. 
J. C. \\'. :\lerkus ............................................................ Johnnncsburg. 
I'. J. '''" der ~lerwe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . l' re tori a. 
J. ]. ~Je,dag .......................................... ....................... Jollannrshurg . 
.:--ir·. :\IcUer ........................................................................... Pretoria. 

k ~\\\~;!·cl ~~~t~~~J:~'~:::::::::: :::::::::::::.::::::::.:::: :·: .: ::::.:::::::::::::::::::: l:~~\~~\~:: 
Th. rle ~I oor ........................ ... ............................................. Pretoria. 
\V. C. 1\Iooijen...................................................... ....................... ............. Pretoria. 
\\'. T. P. Morkei .................................................................. Pretoria. 
J. N. S. Mouton .................................................................. Pretoria. 
i\L Mulder ..................................................................... Johannesburg. 
D. J. Muller .. ... .. . . . . . . .. . .. .. ... . .. . . . . .. . .. .......... .... . . . .. ...... .... . . ... ... Pretoria. 
J. C. 1\Iuusse .................................................................. Johanncshurf.:. 
Neder!. Bank en Crcrliet,·creeniging ( JJonatricc) ... ................. Pretoria. 
ll. S. J. van Niekerk ................................................... district Utrecht. 
F. J. Domela Nieuwcnhuis ...................................................... Pretoria. 
J. Nieuwenhuizen .... ... . . . . . . . . . . . ........................ ....... ..... ......... L[jdenburg. 
T. Ockersc ..... .... .. .. .. . . .. . . ...... ... . .. . ........... ..... .......... .... ........... Pretoria. 

~: X.' g~~e~.-~ .. ·.·.·.·.·.·.·.::·.:·.::·.::·.:·.·.:·.·.::·.·.::·.::·.:::·.::·.:·.::::::::·.:::::::·.·.::::· .... ~.rugl;~:~~:i,:: 
J. H. Oerder ............... ... ...................................................... Pretoria. 
H. F. van Gordt ............................................................ Zambaanslanrl. 
H. F. van Gordt .................................................................. Pretoria. 
P. C. Paff ........................................................................... Pretoria. 
N. H. Pannevis ...... ...... ........ .... .. .. .......... ...... .. .. .................. Heidelberg. 
C. L. Plate .. .............. ...... ...... ........ ............... ............ ............ !'retor in. 
A. J. Pool ............... ... ......................................... ............. Meyertown. 
J. Pool ... ................ ..... .. . .... . . .... ..... ........... .......... ... ............ Ileidclberg. 
A. van Poppel .................................................................. Johanncsl..urg. 
Ds. P. Postma. ........................................................................ Pretoria. 
H. van Praag ................................. .............................. Johannesburg. 
Frank Prelier ........................................................................ Pretoria. 
Fred. Prelier .. .......... ... .... . ... .. ..... ...... .. . .. . ... .. ... .. ... ................. Preton a. 
N. J. Pretoriu3 ..................................................................... Pretoria. 
J. M. Prillevilz .................................................................. Ileir!elbcrg. 
Henri J. Prins ........................................................................ Pretoria. 
M. J. Rapp ..................................................................... Dlauwbank. 
Redactie V o I k s. tem .. .. ...... .... .... .. . ........... ........ ...... .............. Pretoria. 
Dr. II. Reinink ..................................................................... Pretoria. 
F. \V. Reitz ........................................................................... Pretoria. 
\Ten. Rcitz geh. Mulder .......... ............................................... Pretoria. 
1'. Reule .............................................................................. Pretoria. 
\V. Reu Ie .......................................................... .................... Preton a. 
P. J. M. Reijndcrs .................................................................. Pretoria. 
Ds. J. de Ridrler ............................................................... Rugtenburg. 
Joh. de Ri<lder Jz. ............................................................ Ru,tcnhurg-. 
C. Ri"ik ..................... ......................................................... Prdoria. 
F. H. Hissik ........................................................................ Pretoria. 
G. 11. Ri~sik ................... ..................................................... Pretoria. 



101 

J. ll. Rissik ........... ... ... ......... .......... ................................... l'r<'lona. 
Mevr. van Roekel geb. Roodhuyzen......... ..................................... 1\.rugcrsdorp . 
. \. C. Romijn ............ ........ ... ... ... ........................................... Pretoria. 
H. I. C. van Ho~'cm ......................................... ... ... ................ Pretoria. 
K. Yan RijS'c . .......... .............................. ......................... ..... l'retoria. 
K. TI. Schadd ........................................................ ............. Stnt~<lertou. 
1\lrjnffr. Srhidc .......................................................... .......... l'retor:a. 
J. ll. Yo$S ...................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . .. Klerksclorp. 
\V. Sdweman . . . . .. . .. . .. .. ... . . . ... .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. ... . . . . . . . . . .... . . . .. . .. . .. P etnria. 
1'. Yan Scltnu\\Cllhurg ............................................................ Pretoria. 
A. F. Schnh:nt ...... ...................................................... Potdwf,tmnm. 
D. B. Schuitcma ................................................. ................. Pretoria. 
N. J. Silvius · .................................................................. Johanncohurg. 
K. Si\ma ....................................... ....................................... Pretoria. 
J. 0. H. Sluiter ..................................................................... Ermelo. 
J. S. Smit . .. ... . .... . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. ... . .. . . . ... ... .. .. . .. .... . ... . . . . . ... ....... Pn·torirr . 

. J. Smit Jr. .................................................................. Kruger><lorp. 
J. van Soercn ................................................ ~.... ... .. .. . .. . .. .. .. .. Pretoria. 
L. G. de Souza ............................................... ...... ................ Pretoria. 
1\[. Spies ......... ...... ............. ... ............................................... l'rctori:l. 
G. L. van den teen ............................ , .... .. . .. .. ..... .... .. .. .... . .. ... !'rctori:l. 
T'. J. J. Stephrtn ..................................................................... Ermelo. 
F. C. Sliemcns ............................................................... ...... Pretoria. 
JI. Sticmens ............................................... ....... ...... ... ......... l'retnrirr. 
G. J. van Stipriaan Lubcius ............. ............................. Johanneshurg. 
A. A. Stoop Jr. .......................................... ... ........................ Pretoria. 
Dirk Tom ... .................................................................. l'otchefstmom. 
!Ir. E. Tom ................ ................. ... ... ... ................................. Pretoria. 
J. Tora ........................................................................ Johannesburg. 
N. Tromp .......................................... ................................. Pretori:l. 
C. K. van Trotsenburg (JJourt(t•ur) .......................................... Pretoria. 
A<lolph F. \Y. Tijdeman ................................................. ........ Pretoria. 
Chr. tT~gla .................................................................. .......... Pretoria 
I. II. Verden .......................... .... ... ... .................................... Pretoria. 
J. Verhage ...... ..................................................................... Pretoria. 
C. Vcr~teeg ... ................................................. ... ...... .............. l'rctorirr. 
]), .. \. M. 1le \ïllicrs ................................................ IIartcbee. tfontt:in. 
Jnli. de \'illicrs .................................................................. Barhcrton. 
1{. \'is~cber ........................................................................... Pretoria. 
J. \'ogcl ... ............................................ .. ...... ..... ...... ............ B:trhcrton. 
1\f. P. C. Volter .................................................................. Pretoria. 
T. van Vooren ..................................................................... Pretoria. 
J. (;, Vorslm::m.......................................................................... Pretoria. 
llfr. U. J. IIeerma \':tn Yoss ................................................ Lijrlenburg. 
ll. de Vries ........................................................................ ... Pretoria. 
J. C. de Vries ..................................................................... Pretoria. 
E. I I. de Waal ............... ...................................................... Pretoria. 
)[. C. de Waal .................................................... ......... ........ Pretoria. 
D. S. van \\'armelo ...... ......................................................... Pretoria. 
J. \Varmnlls ........................................................................... Pretoria. 
\Yas"·naar .. . .... . .. . .. . . ... .... ... .. .. .... . .. .. ... ...... . ...... . . .... .. . ..... .......... J'rctori:1. 

]:.h \ \' ~~~,;~~;: c ~-~r ... : :::.: :::.::.'.'. :::.·.: .'.' .. :: .'.".::: .'.'. ·. :: .'.'.:: .' .'.",:: .' ·.: ::~.:.' ::: :::.·.:: :,·.:::.·.::.".".:. ~·~~\~:!;:·. 
\Ir. D. Wieherlink ............................................................... J'n:toria. 
S. \Yicnh .. ............................................................................ Pretoria. 
)1. E. <Ie 1\ïl<lt ..................................................................... Pretoria. 
D. J. \Villems ........................................................................ Pretoria. 



108 

F. G . .-\. Wolrnaraus ................................. ............... ............ Pretoria. 

L~ ~r:~~~~;~~:.·.•.•.•.·.•.•.••.•.·•.•.•.•.·.•.•.·.•.•.•.•.•.· i i.•.•.•.•.·.·.·.·•• R,!Jl~ll~ 
J. G. Worst ............................. ............ ........ .... .................... Pretoria. 
G. J. van Wouw .......................................... ....................... Pretoria. 
L. A. F. H. Yan Wouw ......................................................... Pretoria . 
. -\. Wijnands .................................................................. Johannesburg. 
\Vijnberg-en .............. ....... .......... ........... ................................. Pretoria. 
J. van Zanten ............................................................... Johannesburg . 
. Mejuffr. .-\. Zeegers ...... ... ........... .... . .... .. .. ... ............ .... .. J ohannesburg. 
G. Zonneveld ....... .... .. .. .. .... . .. .............. ... ............. .. ..... .. .... .. . Pretoria. 
J. van Zwieten .. ... .. .. .... .. .. .... .. .. .. ....... ... .. . .. .. .. .... .. ..... ......... ... Pretoria. 

Donateurs en Leden in den Oranje Vrijstaat. 
D .. \itton ........................................................................... Bethlehem. 
J. E. Aren<be ................................................ Rietfontein bij Frunkfort. 
G. C. van .\>sen .................................... Nauwpoort distr. Bcthlehcm. 
G. G. van ,\•sen ... . .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .......... ......... .... .... .... Bcthlehcm. 
J. L. van Assen .......................... .............. ...................... Bethlehem. 
l\Iejuffr. D. van ,\ssen Jalink ............................................. Bethlchem. 
Dr. J. Brebner ........................... ....... ............................. Bloemfontein. 
W. H. Beddy (L. Y. R.) (Donall'ur) .................................... Fauresmith. 
\V. H. van Beest van Andel .. ........................................... Bloemfontein. 
l.Jr. J. Brill .................................................................. Bloemfontein. 
Gerrit van Brummen .................... ...... .............................. Philippohs. 
H. J. Coendrink ..................... ......................... .............. Bloemfontein. 
Compagnie De nieuwe Jagersfontein l\iijn en Exploratie ( Donai>·.) Fauresmith. 
\V. S. Dickson (Donateur) ................................................ Fauresmith. 
D. G. A. Falck ............................................................ Bloemfontein. 
J. S. Ferreira (L. V. R.) ...................................................... Clocolan. 
A. Francken .. ............. ................................................... Bloemfontein. 
Dr. B. J. Haarhoff ......................................................... Bloemfontein. 
Jl. H. van der Haer ......................................................... Fauresmitu. 
F. \V. van lieerden ......................................................... Fauresmith. 
J. J. Herfst .......................................................... ....... Bloemfontein. 
i)r. T. J. Barry l\L Hertzog ................................................ Bloemfontein . 
.\. P. Hubregtse .......................................... .................... Bethlehem . 
. T. rle Jongh Bloem ......................................................... Bloemfontein. 
J. G. Joring ................................... ...... Nieuwpoort distr. Bethlehem. 
B. van der Karst . .. .. .... . .. .. .. . .. .. .. .... .. .... ... .... ...... .. .... . ... .. Bloemfontein. 
D. L. C. Looyen ......... .................................................. Bloemfontein. 
l'. J. van der l\Ierwe Olivier ............................................. Faure mith. 
J. :\Iulrler ...... ............................... ... ................................ Bloemfontein. 
('. W. H. van der Post (L. V. R. en Ned. Con ui) (Donatettr) Fauresmith. 
H. \Y. van Raalte ............................................................... Bethlehem. 
J. S. l\I. Rabie ............................................ ................... Bloemfontein. 
J. B. van Riet .................................................................. Thaba' nchu . 
.-\. B. Roberts .............. ... ..... .. . .. .. . .... ... .... .. . .. .. .. .. .. .. ...... Bloemfontein. 
R. E. Ruys ................................................... Klipplaatsdrift (Senekal). 
G. J. C. Sem ....................................................... ........... Philippol is. 



10\:J 

M. T. Steyn ( 'taat ·presidc~ot) .. ......... .............. ... ...... ....... Bloemfontein. 
H. G. Stuurt .............................. . ................................ Bloemfontein. 
D. F. du Toit ............ ........................ ....... .................... Bloemfontein. 
l\Ielius de Villiers .............. . ..................... . ....... ... .......... Bloemfontein. 

~- sÎJ_d\~1~~tcJr. ... ::::::::::::::: _- ::: _-: _-:::: ::::::::::.:::::::::::::::::::::::. __ BI~~:~;~~:~: 
J. B. \ 'onck .. ........................... . ....................................... Bloemfontein. 
D. Vorstman .............................. ........... ....... ...... ............... Fauresmith. 
D. E. Wentink ..................... ... .......... ............................. Bloemfontein. 
:\. \Vert11eim .......... ................. ..... ............ . ....................... FatKesmith. 

Donateurs en Leden in de Kaapkolonie en Natal. 
J. II. van Aarde . . . . ... . .... .. ... .. . . . . . ..... . . . ..... .. . .. .. . . . . . .. ... . .. . ..... Stellenbosch. 
II. J. van den Ahé . . .. . .. ... ... .. .. . . .. ... . .. ... .. ... ... . Zarlesrivier, ~Iurraysburg. 
J. F. Bot ha ... ... ... .............. . ........ .. .................. ................. Stellenbo,ch. 
F. J. Broers .................................... ... .................. ............ tcllenbosch. 
J. G. C . de Bruyn .................. ....................................... Stellenbosch. 
G. F. Cillie ................................... . ............... ............... Stellcnbo,ch. 
Ds. ~L P.A. Coetzee ......................... . ............................... Burgersclorp. 
13. Duminy .......... ... ..... .. . .. ..... .. .. .. . . .. ........ .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . Stellenbosch. 
Ds. F. S. Dutoit ............... ............. ... .............. Dal-Jo-aphat, Paar!, 
D . S. J. Dutoit ......................... . ... .................... .............. ......... Paar!. 
J. P. van Heerden ............................................................ Stellenbosch. 
F. ~1. van Heyst ........................... St. Anclrews-College, Grahamto\1 n. 
Ds. A. J. L. IIofmeyr ................ ................................... Prins Albcrt . 
A. ~f. liofmeyr, B. A. . ............ ,..... .. . . . . . . . . . .. .. . ......... .. . ... Stellenbosch. 
Ds. J. H. Hofmeyr Jr. ............... ................................... Some"et·ÜO>t. 
J. H. Hofmeyr (Licl der Wetgc,·cnde Vergadering) ............... K::tapstad. 
P. F. Iloogenhout .................. ........ ............ Groenberg b\j \\'ellington. 
?.Iejuffr . J. James ................ ........................................... \\ïjnberg. 
:Mejuffr. II. J. Jansen ...................... ............................ . .. Stellenhosch 
Johan Jansen .. .................................................... ,...... Kaap. tad. 
\\'. D. Joubert ....................................................... ....... Stellenbosch. 
B. J. Keyter Sr. (Lic! der \Vetge,·entle \'crgadcring) . .......... Ouc!tshoorn. 
II. Klo"er .. ................................................. .. ...... ........ ...... Kaapstad. 
W. F. Knobel ........................ . ....... ..................... .......... Stellenbo. eh. 
Ds. G. F. C. ve~.n Lingen ....................... . ........... ....... .. . .. Simon.tacl. 
Ds. "\. A. Louw ........................... . ................... .......... .·oorder-Paarl. 
Ds .. \ . D. Lückhoff ................ .... .. . .... . ... .... ... .............. . Durbam·ille. 
Dr. G. A. Nlaeder ................. . . ........... ........... ......... Victoria-West. 
A. J. Malherbe ........ .. ................... ........ .... ............ .... .. Stellenbosch. 
Dr. J. F. Maniku ............................... ...... ..... .......... .......... Kaapstad. 
C. P. ~farais . . .. .. . . .. . .... .... .. . ........ ... . .. ... .. . . . .. . . Coetzenlmrg, Stellenbosch. 
F. R. L. Marais ................................ .. ...... Coetzenburg, Stellenbo.ch. 
Prof. J. I. ~lnrai ................... ....... ...... ... ... ...... .... .......... Stellenbosch. 
Ds. G. A. 1Iartin .. .. . .... . . . .. . .. . . . ...... .. . . . ... .. .. . .. . .. . . .. ... ... .. . . . . ... . . Cradock. 
P. R. 11c. LachJan ................................... ..................... Stellenbosch. 
G. P. van der )I en'e . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ...... .. Stcllenbosch. 
H. P. van der ~Ierwe B. A. ............................. ............. Stellcnbosch. 
Th. J. ~fever B. A ...................................... ~.......... . .. . .. . Stcllenhosch. 
]'. G. J. ::';leyring B. A. ....................... ....................... ... Stellenbosch. 
Ds. A. :\fr>Orrees ..................... ................. .......... ........ ...... Kuapstacl. 
Ds. II. ~ll!ller ........................... .. . . ........ ......... .............. Barkh·-Oost. 
Pa u! Nel ................... .......... .... . ....... .. .............. . ......... telletiJ,o. eh. 



110 

R. van Nickerk .... ................. ... ...... ................................. Stcllcnl>o«rh. 

f· J.: <!~~~~~}:;: .... ·: .. -..... · .. · .. · .. · ................. · .. ·_:_:_:_.·_:_.·_.·_.·_.·_.·_.·_.· .. :.· .. ·_.·_.·_.·_.·_:_:_.· .... ·.· .. ::_.·_.·_.·_.· .... · .......................................... s,~:~~;l:~:~~~~:~~:,:_: 
J. J. Pronk . ..... .................. ... . ... . .. . . . ... .. ... ... lil odolerg;tl (Somcrset-\Yes'). 

{~~·l ~~o~~Y':~.k~ .. .".".·.·.·_·."."."." ... .".".".· .".".·.·.·:.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.· .. ·:.· . .".".".·.·.·:.·:: .. ."."." ... S.tel~~~~~:~~\~: 
l'. \V. van Ros>em .............................. .... ......................... Oucltshoorn. 
A. G. T . Sc hoevers .. .. ........ ................... ................ ............. ,Stellenhosch. 
}1ejuffr. A. E. Schröcler . .. ... . .. . . . . ...... ... . . . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. Stellenboscl• 
D. J. Sm uts ........... ............ . ... ........................ Moddergat, StellenbosriL 
Mejuf!r. J. Spijker ....... ...... ..... .................. ........................ Wellington. 
Ds. P. A. Strasheim. ...... ......... .... .......... .................. .... . ..... ... Wijnberg. 
i\L J. Stucki ....... ... ........... ......... .................. lllauw,·allei hij Wellington . 
Ds. F. Sijpkens .............................. .......................... Newcastle (Natal). 
D K. Theron . ........ ... .. . ........ ................ ,. . .. . . . . ... ... .. .. . . .. . Middelburg. 
N. I I. C. Theunissen ... ... ... ..... .... ... ... .. . .. .... ............ . ...... Stellenhosl'h. 
Dr. W. J. Viljoen ....................................... .............. . .. .... Stellcnbosch. 
Prof. P. J. n. de Vos .......... .. ................. ......................... StcllenlHhclt. 

~-. \~·'il~~ck~:'aal .. :.·:::::::.::::.::::·::::::::::::::::::.".".".":.".".".".".":."."."." . .".":.":.": .. Stef~~N~~~;:: 
G. \\'. \\'ilson ....................... . ................................................ Cmdock. 
A. M. de \ Vitt ................................. \ïnt•yard, Ne\\Llnds hij Kaapstad. 
J. I'. \Volhuter .............. ............................................ ..... Stcllcnbosl'h . 
J. Zoer . ..................... . ........ ... ... .. . ... .............. Builengracht te KanpsLld . 

. . 


	Image00002
	Image00005
	Image00006
	Image00009
	Image00010
	Image00013
	Image00014
	Image00017
	Image00018
	Image00021
	Image00022
	Image00025
	Image00026
	Image00029
	Image00030
	Image00033
	Image00034
	Image00037
	Image00038
	Image00041
	Image00042
	Image00045
	Image00046
	Image00049
	Image00050
	Image00053
	Image00054
	Image00057
	Image00058
	Image00061
	Image00062
	Image00065
	Image00066
	Image00069
	Image00070
	Image00073
	Image00074
	Image00077
	Image00078
	Image00081
	Image00082
	Image00085
	Image00086
	Image00089
	Image00090
	Image00093
	Image00094
	Image00097
	Image00098
	Image00101
	Image00102
	Image00105
	Image00106
	Image00109
	Image00110
	Image00113
	Image00114
	Image00117
	Image00118
	Image00121
	Image00122
	Image00125
	Image00126
	Image00129
	Image00130
	Image00133
	Image00134
	Image00137
	Image00138
	Image00141
	Image00142
	Image00145
	Image00146
	Image00149
	Image00150
	Image00153
	Image00154
	Image00157
	Image00158
	Image00161
	Image00162
	Image00165
	Image00166
	Image00169
	Image00170
	Image00173
	Image00174
	Image00177
	Image00178
	Image00181
	Image00182
	Image00185
	Image00186
	Image00189
	Image00190
	Image00193
	Image00194
	Image00197
	Image00198
	Image00201
	Image00202
	Image00205
	Image00206
	Image00209
	Image00210
	Image00213
	Image00214
	Image00217
	Image00218
	Image00221
	Image00222
	Image00225
	Image00226
	Image00229
	Image00230
	Image00233
	Image00234
	Image00237
	Image00238

